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Genç dünya

Kıymetli okuyucularımız,

Soğuk ama İstanbul’a kar düşmemiş bir 
kış ayından selamlamak düştü payımıza bu 
sayımızda. 

En değerli varlığımız sağlığımızın iyi olduğu 
ümidiyle geziyor kelimelerimiz sayfalarda 
ve yeni bir pencereden bakabilmiş olma 
umuduyla aralıyoruz kapıyı.

“Devletsiz Milletler” dosya konulu 19. 
sayımızda sizlerle çoğu zaman fark 
etmediğimiz ama hep bir arada olduğumuz 
milletlere değinmeyi istedik. Kimi zaman bir 
Kızılderili kimi zaman da bir Roman oldu ele 
aldığımız. 

Umuyoruz sizler de okurken bizim kadar 
keyif alırsınız.

Sevgilerle,
Buse Elif Özçırpıcı
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   Röportaj şeklinde ele alınan kitap söyleşisini 
Yenal Bilgici yapmış. Soru ve cevap şeklinde 
olan kitapta önemli yerler özet şeklinde 
kutucuklara yazılmış. Şayet vaktiniz yoksa 
kitaptaki kutucukları okuyarak da genel 
bir bilgiye sahip olabilirsiniz. İlber hocanın 
hayatının tamamen ele alındığı ve fikirlerini 
öğrenebileceğiniz bir kitap olmuş. 

Hayatını 12-25 arası, 25-40 arası 40- 55 arası 
ve 55 sonrası olmak üzere 4 e bölen İlber hoca 
her bölüm için ayrı önerilere yer vermiş. 12-
25 yaşlarını temel atma dönemi, 25-40 arası 
hayata karışıp söz söylediğin dönem, 40-55 
arası olgunluk dönemi 55 sonrası için ise 
dinlenme ve demlenme zamanı demiştir.

Daha kaliteli bir hayat için sigara içiyorsanız 
bırakmalı ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz diyor. 
Hikâye ve roman okuma işini aksatmamalısınız 
diyor. Pek çok önemli insan kendini 1. Dönemde 
var etmiştir. İsrail ve Ortadoğu okulları önemli 
ve tercih edilesi okullardır. Benim şuan ki çağım 
olan 25-40 yaş arasını tam bir restorasyon çağı 
olarak görmektedir. Daha yavaş öğrenmeye 
başladığımız son fırsattır. Bol bol okumak 
lazım...

Size yeni değerler katılacak insanlarla tanışın. 
İlla aynı hayat görüşüne sahip insanlarla 
tanışmak zorunda değilsiniz. Batıyı anlamak 
için incili okumak gereklidir. Oranın kültürünü 
öğrenmek için oranın dilinden dini kitaplarını 
okumak gerekir. Çocuklarınıza kendi yüklerinizi 
yüklemeyin. Yaşayın, monotonluktan uzak 
durun, sevin, gezin, keşfedin ve başkalarıyla 
ilgilenin, meraklı olun en az 2 dil bilin.

Üstünüze vazife olmayan işlerle ilgilenin 
yani entelektüel olun. Aydın olabilmek için 
yabancı dil, hukuk bilgisi ve mukayese becerisi 
gereklidir.  Sabahları zihin boşken çalışın. 
Seveceğin işte çalış. Türkler çalışkandır ama 
hevesleri bitince işlerinin sonu görünmez. 

Gezmek emek ister; not alarak sonradan o 
notları temize çekerek gezmek gerekir. İran, 
Mısır, Semerkant, Roma, Fransa vb. gezilmesi 
ve görülmesi gereken yerlerdir. Kütüphaneler 
ve müzeleri gezmek gerekir. Türkiye’yi gezmeyi 
de ihmal etmemek gerekir.

Kitabın diğer bölümünde konu 
gelişemememizin birinci unsurunun iyi 
öğretmenlere sahip olamamasından geçtiğini 

Bir Ömür 
Nasıl Yaşanır? 
Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler

Ayşenur ÖREN
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söyler. İyi bir sistem mevcuttu aslında fakat 
1970 sonrası enstitülerin siyasi sebeplerle 
kapatılması sonucu sistem bozuldu. İdealist 
öğretmenler artık yok. Olgunluk sınavları 
olmalı herkes kendi yandaşını işe almamalı. 
Tanzimat’taki gibi seçkin okullar kurulup 
elit öğretmenler yetiştirilmeli nitelikli okullar 
açılmalı nitelikli imtihanlar yapılmalı özel 
okullarda velilerden müdürlere kadar herkes 
sorunlu. İyi bir sosyal bilimler ve İmam 
Hatip Lisesi 2 ölü 2 diri dil öğretebilendir. 
Tarih öğretmenleri en az 2 dil bilmelidir. 
Enderunlar,  Sinai okullar elit eğitimler 
verirdi. Sistematik düşünmeye iten renkli ve 
özenli kitaplar olmalı. Sınıflar küçük ve çok 
öğretmenli olmalıdır. İlkokullarda öğretmen 
bir tane olmalı ve o kişi rol model olmalı hem 
de öğrencilerin hayatlarında lider olmalıdır. 
Elit seçkinlik, soyluluk, aristokrasi demek 
değildir. Akıl ve yetenektir. Elit olmaktan 
korkmayın elitlerini değerlendiremeyen 
toplum geri kalmıştır. Eğitimlerimizde İstanbul 
Türkçesi konuşulmalıdır, ağız ve lehçe kültür 
zenginliğidir ama eğitimde kullanılamaz. 
Doğuda yaşayan çocuklar gök bilimle daha 
ilgilidir. Bu tesadüf olamaz. Kabiliyetlere göre 
sınıflandırma yapıp 15 yaşa kadar eğitim 

verilmelidir. Piyano ve bale 15 yaştan sonra 
zor olur. Ezberleme yeteneğini geliştirmek 
çok önemlidir. Çocuklarınızı ne çok övmeli ne 
de çok yermelisiniz. Onlara doğal ürünlerle 
Türk mutfağından yemekler yedirmelisiniz. 
Çocuklarınıza yokluğu öğretmelisiniz.

Kitapta sonlara doğru İlber hocanın klasik 
müzik önerileri mevcuttur. Tavsiye kitaplar 
listesi ve gezilecek müzeler ve görülmesini 
tavsiye ettiği eserler listesi mevcuttur. İlber 
hocanın okuma notları mevcuttur.

Son bölümde ise şehircilikten bahsedilmiştir. 
Mimar Sinan gibi çevreci merkezli yerleşim 
yapılmalı gökdelenler kaldırılmalıdır. Özellikle, 
İstanbul’da ters yerleşim var. Yani her şey 
İstanbul’da yapılıyor. İstanbul’a büyük bir opera  
15-20 adet büyük gösteri salonu lazım.

Gerçekten önerdiğim ve çok sevdiğim bir 
başucu kitabı oldu. Boşa geçmemiş bir ömür 
temennisi içindeyim. 

" Hayat, derbederlik ve tembellik 

için çok uzun; Fakat Hırsla, yağma 

ve haydutluk yapmaya değmeyecek 

kadar kısadır. "
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Her şey kalp çarpıntısı ile uyanıp 
uyuyamadığım geceden sonra başladı 
ya da şöyle mi demeliyim: “artık bu 

duruma el atmalıyım!” dediğim an, bu andı. 
Bu duruma bir gecede gelmedim tabii ki, bir 
süreçti, şimdi size bunu anlatacağım.

Ben etrafında yetişkin olmayı lanetleyen, 
çocukluğuna geri dönmek isteyen bireylerin 
bulunduğu bir ortamda çocukluk yaşadım. 
Her çocuk gibi sorgular dururdum her olayı, 
her durumu, cevap olarak ise muhtemelen 
herkesin duyduğu “Büyüyünce anlarsın.” 
klişesi ile karşılaşırdım. Büyümek ve ben de 
artık onların hissettiklerini anlamak istiyordum. 
Aradan zaman geçmişti ve artık bir nebze 
yaşadıklarını anlayacak yaşa gelmiştim 
fakat yanlış giden bir şeyler vardı, ben her 
zaman huzursuz hissediyordum, sürekli kaygı 
duyuyordum. Bu normal miydi? Onlar da böyle 
miydi?  Kaygı, tehdit ya da tehlike algısıyla 
oluşan bir durumdu. Peki ben her zaman mı 
tehlikedeydim? Elbette hayır fakat içimde 
bitmek bilmeyen bir kaygı hissi ile yaşıyordum 

ve kendi kendime diyordum ki “Sanırım yetişkin 
olmak böyle bir şey.”

Yaşadıklarımı üstü kapalı anlatıyordum 
insanlara ve onlar da benzer şeyleri 
yaşadıklarını söylüyordu böylelikle kendimi 
rahatlatıyordum halbuki onlar başka şeyler 
yaşıyordu ben ise bambaşka... Onlar derste 
parmak kaldırınca kalp çarpıntısı yaşamıyordu 
ya da kötü bir olay esnasında arkada çalan 
şarkıyı her duyduklarında kaygı hissi ile 
dolup taşmıyorlardı, onların vücutlarında tüm 
alerji testleri temiz çıkmasına rağmen alerjik 
yaralar çıkmıyordu, uyutmayacak derecede 
kaşıntıları olmuyordu. “Depersonalizayon 
yani, kişinin kendine yabancılaşması” gibi 
acı bir durumu yaşamıyorlardı fakat ben artık 
bunlara alışmıştım, sıradan bir durumdu 
benim için. Tabii ki yetişkin bir birey olarak, 
bunları dışa vurmamalıydım çünkü yetişkinler 
kendi problemlerini kendileri halleder, ben de 
öyle yapmalıydım. Ancak ben, problemleri 
çözmüyor, halının altına süpürüp duruyordum 
ve çözümü de bu sanıyordum.

“Kaygı” 
Bir Kurtuluş Hikâyesi

Abdulkadir YILDIZ
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Dışarıya karşı her zaman gülümseyen, 
espriler yapan, eğlenen biri olarak gözükmeye 
çalışıyordum ve bu konuda da çok başarılıydım. 
Herkes benim çok mutlu olduğumu, çok pozitif 
olduğumu adeta “erkek Pollyanna” olduğumu 
söylerken ben onların gördüğünün tam 
tersiydim. İçimde daima bir kaygı, olur olmaz 
yerlerde aşırı sinirlenip bunları kendi içimde 
saklayan biriydim, yani şarkıda da dediği gibi 
“Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar 
bahçe.”

Kimseye neler yaşadığımı tam olarak 
anlatamıyordum. Kim, benim sebepsiz yere 
üzüntü yaşadığım zamanlar olduğunu, günlerce 
yemek yiyemediğimi, her fikrim için birilerinden 
onay almak zorunda hissettiğimi, sürekli 
kendimden şüphe ettiğimi, bazı günler tüm gün 
yataktan çıkmak istemediğimi anlayabilirdi?
   Sürekli özür diler vaziyette, birini 
kırarım korkusuyla yaşamak çoğu kişi 
için zayıf karakterlilikti. Bunları kimseye 
anlatmamalıydım çünkü “Ya zayıf yönlerimi 
bana karşı kullanırlarsa?” diye kaygı 
yaşıyordum ve içim içimi yiyordu. Artık sürekli 
mutluymuş gibi rol yapmak bana da zor 
geliyordu fakat hayat herkes için zordu ve 
benim bu yaşadıklarım, bana gelen eleştiriler ile 
beraber nerdeyse artık benim de kabulümdü. 
Bunlar tamamen şımarıklıktı. En azından 
dışarıdan böyle gözüküyordu. Bir Müslüman 
böyle psikolojik sorunlar yaşar mıydı hiç? 
Bu eleştirileri benim ne hissedeceğimi 
hiç düşünmeden yapıyorlardı çünkü ben 
bu atakları yaşamadığım zamanlarda 
çok vurdumduymazdım ya da onlar öyle 
zannediyordu. Yaptığım rol ile yaşadıklarımı 
çok iyi bastırıyordum fakat sonrasında 
yaşadığım her atak beni daha güçlü vuruyordu. 

En son atağımda ise artık sıradanlaşmış 
huzursuzluğu yaşarken saat 21 civarı birden 
başlayan kalp çarpıntısı ile evin içinde bir 
o yana bir bu yana dönüp duruyordum. Ev 
beni daha da daraltıyordu dışarı çıktım ve 
gidebildiğim yere kadar gittim. Evde duvarlar 
üstüme üstüme geliyordu, dışarıda ise gök 
üzerime yıkılıyordu. Bana yardım edebilecek 
kimse yok muydu, sesimi duyan, kalbimi 
sakinleştirebilecek? 

Artık kendiliğinden bir nebze sakinleşmiştim 
yorgunluk çökmüştü üzerime eve döndüm ve 
uyudum. Her şey benim normalime dönmüş 
gibiydi. Gece 03:30 civarı tekrar bir kalp 
çarpıntısı ve nefes darlığı ile uyandım, o gece 
tekrar uyuyamadım günlerce bu durum böyle 
devam etti ve ben artık geceleri bayılır gibi 
olup yatıyordum, “bir şeyler yapmalıyım!” 
dediğim zaman, tam olarak bu zamandı. En 
yakın tarihte bir psikiyatriste randevu aldım 
yaşadıklarımı anlattım ve bunun adının bana 
“yaygın anksiyete/kaygı bozukluğu” olduğunu 
söyledi, bir de ilaç yazdı. İlacı kullanmaya 
başladıktan bir, iki gün sonra etkisini iyice 
görmeye başladım. Tam olarak halim, bir 
âmânın görmeye başlaması gibiydi, ben de 
artık kaygı duymadan yaşayabiliyordum, içimde 
bir huzursuzluk hissetmeden eğlenebiliyordum.

Bunların tadını çıkarırken bir gün ablama “Siz, 
anksiyete yaşamayan insanların hayatı çok 
güzelmiş.” gibi bir cümle bile kurdurtmuştu bu 
durum bana. Anksiyete bozukluğu; çağımızın 
hastalığı, mahalle baskısı nedeniyle “deli 
doktoruna(!)” gitmek istemeyen bireyler, bunu 
baskıladıkça daha da güçlü şekilde tekrar 
anksiyete ataklarını yaşayacaklarını bilmeliler 
ve bir an önce mahalle baskısından kurtulup 
bir uzmana başvurmalılar. Bu kurtulunabilir bir 
hastalık, eğer çözümü doğru yerlerde ararsanız.
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Şeker 
Portakalı

AH ZEZE NE GÜZEL ÇOCUKMUŞSUN SEN’

Beş buçuk yaşındaki tatlı Zeze’nin “Küçük 
Emrah” tadındaki hayatını anlatan bu kitabı 26 
yaşımdayken okumak nasip oldu… Zeze’nin 
işsiz babası ile zalim iki ablası olan Lala ve 
Jandira Zeze’yi sürekli döverler. Şeker portakalı 
fakir ve çok acılı bir hayat yaşayan akıl küpü 
bir çocuğun romanı… Açıkçası bu kitap beni 
ilk başlarda içine alamayan bir kitaptı. Belki de 
uzun zamandır fikir kitapları okuduğum için 
bir romana ayak uydurmakta zorlandım. Ama 
sonradan kitap beni içine aldı. Hatta kitabın 
sonlarında gözlerimden yaşlar süzülmedi değil. 

  Zeze fakir bir ailedeki 6 çocuktan birisi. 
Küçük kardeşi Luis, abisi Totoca, anlayışlı 
ablası Glaria ile araları gayet iyidir. Zeze 
Oldukça vicdan sahibi bir ruha sahiptir. 
Okula başladığında öğretmeni çirkin diye 
ona hediye gelmediğini düşünüp öğretmeni 
için başkasının bahçesinden çiçekler çalan 
duygusal ama bir o kadar da yaramaz bir 
çocuk... Her yaramazlığı sonucunda öldüresiye 

dayaklar yiyen bir çocuk... Okula gitmeden 
okumayı öğrenen zeki ve büyümüşte küçülmüş 
bir çocuk... Ayakkabı boyacılığı yaparak para 
kazanan Zeze salı günleri okula gitmeyip 
ablası için bir sokak şarkıcısının yanında 
çalışmaktadır. Ablasına şarkı sözleri kazanıp 
hediye etmektedir.

Yılbaşı gelip çattığında Zeze babasından 
hediye bekler fakat yoksul baba hediye alamaz. 
Zeze’de babası da bu duruma üzülürler ama 
Zeze bu durumdan kendini suçlu hisseder. Bu 
yüzden ayakkabı boya kutusunu aldığı gibi 
dışarı çıkıp babasına hediye almak için para 
biriktirmeye başlar ve bunu başarır çok mutlu 
olur. Parayla ne yapacak diye düşünürken 
babasına sigara alır. 

    Babasının çocuklarına aldığı fidanlar 
içinden en küçük ve çelimsizi olan portakal 
fidanı da Zeze’ye düşmektedir. İşte kitabın 
adını aldığı fidan budur. Fidanından başka 
onu dinleyen arkadaşı yoktur. Ama onun en 
büyük hayallerinden biri şehirde arabaların 

Ayşenur Ören

#KitapTahlili
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arkasına tutunup rüzgârı hissetmektir. Bu 
hayalini gerçekleştirir ama arabanın sahibi 
olan adamdan sokak ortasında dayak yer. 
Gururu kırılan Zeze herkesin içinde araba 
sahibini bir gün öldüreceğine dair yemin eder. 
Hayal dünyası gayet geniş bir çocuk olan Zeze 
zamanla düşmanı olduğu Portekizli şişman 
bu adamla dost olur. Ama kimseye bunu 
söyleyemez çünkü düşmanı ile dost olmuştur. 
Portuga ile mükemmel zamanlar geçirir; 
Sinemaya giderler, balık tutarlar, gezerler, 
dertleşirler, yemek yerler...  Zeze hayata onu 
dövmeyen hatta değer veren yeni bir baba 
ile devam etmek isterken Portuga ansız bir 
kaza ile trenin altında kalarak ölür. Portakal 
ağacının belediye tarafından kesilmesi ve 
babası yerine koyduğu adamın ölmesi ile 
Zeze hayata küser. Zeze’nin ağır hastalığı tüm 
mahalleliyi yasa boğar. Yaramazlıklarına kızan 
o mahalleli Zeze’yi özler. Acı bir hayata acı bir 
son ile kitap biter.

Kitabın son sayfasına Zeze’nin büyümüş 
halinden yazdığı bir mektup iliştirilmiş. Zeze 
ölmemiş hatta büyümüş ve tüm çocuklara 
şekerleme ve misket dağıtan bir adam 
olmuştur. Hatta o yaşadığı yerden çıkmış 
büyük şehirde yaşıyordur ama Portuga’yı hiç 
unutmamıştır.

Genç dünya 11
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Allah'a 
adanan 
yumruk

Aisha SELIME

Şimdi size müthiş bir kişiden bahsedeceğim 
ama tahmin edebilmeniz için önden birkaç 
ipucu vereyim : Bu kişi bir şarkıcı , bir de 
sihirbaz , ve bir şair , aynı zamanda inanılmaz 
bir hazır cevap. Kıvrak zekasıyla yaptığı 
esprilerle de meşhur. Yeterli olmuştur sanırım?

Olmadıysa şöyle bir kıyak daha geçelim 
hadi, O bir barış elçisi. Hani on yıllar önce 
Saddam Hüseyin'in esir aldığı 15 Amerikalı 
askeri kurtarıp ülkesine götüren… Hatırlamış 
olmalısınız ,hadi ama! Hollywood 'un ünlüler 
caddesinde de ismi var hani … Buraya kadar 
tahmininde tutturanları tebrik edip, hala 
kafasındaki bir ton isimden birini seçmekle 
meşgul olan varsa diye son golü atalım: Gelmiş 
geçmiş en büyük Dünya boks şampiyonu. 

"Muhammed Ali mi?" dediğinizi duydum. bence 
de… Yazının başına tekrar bir dönüp bakmanızı 
da doğal karşılıyorum.

Ringe onu öldürmek için gelip, ringte onunla 
dirilen ve sonrasında sımsıkı dost olan 
düşmanlarının ifadesiyle "O bir boksörden daha 
büyüktü.".

Ömrünün zirvesinden geriye doğru gidersek… 
1974 Zaire'de yaptığı " Rumble in the Jungle" 
maçında rakibi Foreman'ı 3 saniyede yere serip 
tüm siyahilerin ve Müslüman halkın şerefini 
yükseltişiyle milyonları kendine hayran eden, 
sahip olduğu tüm servetin, yeni kazandığı 
dünya şampiyonası kemerinin elinden alınması 
pahasına "Ben buradan 10.000 km öteye 

13dünya
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gidip masum insanları vurmam." deyip hiç 
tanımadığı Vietnamlı insanların onurunu 
savunup kendi ülkesinin günahına ortak 
olmayıp orduya katılmayı reddeden. Buna 
mukabil, mahkemenin kendisine verdiği 
10.000$ para cezası, 5 yıl hapis, yurt içinde 
çalışma yasağı, yurtdışında çalışma yasağı, 
pasaportunun elinden alınması, dünya 
şampiyonası unvanının elinden alınması, 
ömür boyu boksun yasaklanması gibi ağır 
bedellere aldırmayıp "Şimdi ne yapacaksınız?" 
diye soran gazetecilere "Anlatacağım" diyen, 
ve üniversiteleri, meydanları, TV programlarını 
gezip siyahi insanın gerçek değerini Malcom 
abisinden öğrendiği gibi takır takır savunan 
ve her fırsatta "Ben en iyiyim" diyerek, aslında 
sadece siyahileri kendine getirmeyi amaçlayan 
Muhammed Ali'den bahsediyoruz evet. 
Yumruğu kadar çenesinin düşman çatlattığı 
yiğit.

Onun bu deli çıkışları, Malcolm X'in tahmin 
ettiği gibi sokaklarda "Ben en iyiyim!" diyen 
siyahi çocukları doğuracak ve bu birilerinin 
hiç hoşuna gitmeyecekti. Aslında hikaye 
en baştan beri böyleydi.. Irkçılığın en sert 
döneminde ve en sert bölgesinde doğan bu 
siyahi çocuk, küçüklüğünden beri yapılan algı 
operasyonlarını anlamaya çalışıyordu: "Anne! 
Neden marketlerde vanilyalı kekler "melek kek", 
kakaolu kekler ise "şeytan kek" olarak geçiyor? 
Anne! Neden dünya güzeli hep beyaz? Anne! 
Neden resimlerdeki İsa hep beyaz? Neden 
melekler beyaz? Neden güzel olan her şey bu 
ülkede beyaz?". Boks kariyerinin başında, daha 
18 yaşında bir genç iken, sokakta biri kolundan 
çekip "içeride konuşulanları bir dinlemelesin 
Cassius!" dedi. İçeri girip konuşulanları 
dinleyen Cassius, Tüm sorularının cevabını 
veren yaşam düsturunun "İslam", konuşan 
ateşli hatibin de Malcolm X olduğunu sonradan 
öğrenecekti.

Müslüman olduğunda bunu kimseye 
söylemedi, en iyi anı kolladı. Bu konuda gerçek 
bir ustaydı. Dikkat çekmek için doğmuştu 
sanki ve küçük dergilerden başka yere haber 
olamayan siyahilerin içinde Muhammed Ali, 
sürekli dikkat çekişiyle en meşhur dergilerin 

sayfalarında kendini koydurtmayı başarmıştı.

22 yaşındayken hiçbir beyaz adamın ölmekten 
başka  şans vermediği ve alabildiğine dalga 
geçtiği Cassius, Sonny Liston gibi cüsseyi 
altıncı raundun sonunda yere yıkınca, kendisine 
çevrilen tüm kameralara dönüp çılgınca 
bağımaya başladı "Dünyayı salladım! Dünyayı 
salladım! Ben en iyiyim!". Biri "Cassius" diye 
soru sormaya cüret etmişti ki sözünü kesip 
dünyaya ikinci şoku tam istediği zamanda 
yaşattı "Benim adım Cassius değil, adım artık  
Muhammed Ali. Ben Müslümanım.". Rengi 
ve dinine düşman olanların kurduğu tüm 
tuzaklardan ömür boyu selametle ve zaferle 
kurtuldu Muhammed Ali. Azmi, samimiyeti, 
hiç bitmeyen enerjisi ve o yüksek sesiyle yeri 
göğü inleterek geri döndü meydanlara hep. Her 
defasında daha da güçlenerek…

Peki bu kadar büyük bir davayı tek başına 
omuzlayan bir boksör, nasıl bir babaydı? Nasıl 
bir komşuydu? Çocukları okşar mıydı taş 
kesilen yumruklarıyla? Hayatı ringde geçmiş 
biri, bir kadının naifliğinden anlar mıydı? 
Sokakta yürürken nasıldı? O sizinle nasıl 
konuşurdu? Sahi bir boksör güzel konuşabilir 
miydi ki hiç? Bu kadar büyük bir kahraman, 
tebessüm de eder miydi? Bir boksör hiç 
merhametli olabilir miydi?

Bir sonraki yazımızda…
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Her zaman dışarıdan bir göze ihtiyaç 
duyacaktır, insan. Bu göz, kimi zaman bir kitap 
kimi zaman bir dost kimi zaman bir bilgedir.
Yaptıkları nasıl olursa olsun insan kendini 
onaylamaya meyillidir. Çünkü; insanın yaptıkları 
kendisi tarafından kabul görmediği ölçüde 
kendisinde kaygı doğuracaktır. Daha önce 
oluşmuş benlik algısının sarsılmasının, eksik 
olmanın, davranış değişikliğine gidilmesi 
gerektiğinin kaygısı. Durağanlığa, sakinliğe 
meyilli olarak insanın, sağlam temeller attığı 
önceki yapısından eklemeler ve çıkarmalar 
yaparak farklılaşmasının kaygısı, gelişim 
kaygısı.
Bu kaygı göğüslenebildiği, böylece insan, 
kitaplara, farklı bakış açılarına başvurabildiği 
kadar farkındalık kazanarak gelişecek, 
geliştikçe üretken olacaktır.
Gelişim kaygısı taşınamadığı ölçüde insani 
yapının doğal bir sonucu olarak insan, bu 
kaygıyı gelişimini aksamaya uğratacak yollara 
başvurarak dindirecek ve rahatlayacaktır. 
Kimi zaman davranış ve düşünce değişikliği 
dış dünyaya yüklenecek kimi zaman kaygıyı 
yaratan her neyse unutmak istenecek kimi 
zaman ise kaygıyı yaratan durum ya da 
olaylarla karşı karşıya gelmeme çabaları içinde 
olunacaktır.

Gelişimi aksamaya uğratan bu rahatlama 
yollarına hayat akışı içinde düzeyi değişse de 
muhakkak başvurulacaktır.

İşte bundan dolayı insan, her zaman kendisini 
sorgulamaya, eleştirmeye ve eleştirilmeye 
muhtaçtır. İnsan, her daim eksiktir, eğer bunun 
bilincinde olarak hareket eder ve bu eksikliği 
gidermek için çabalarsa gelişebilecektir.
Yaşam boyunca farklı durum ve olaylar bizi 
karşılayacak. Bunlara açık olabildiğimiz ölçüde 
gelişmeye ihtiyacı olan yapımız ileriye doğru 
adım atabilecek, dinamizmini koruyacaktır.
Her an oluşan bu durum, olayları kabul 
etmemek ve değişimi onlardan beklemek, dış 
dünyaya kızmaktır. Dış dünyaya kızmak, bizi 
karanlığa mahkûm eder, maalesef.
Yaşadıklarının ne kadar zor olduğuna oranla 
onlara nasıl tepkide bulunduğun daha kalıcı 
izler bırakacak.
Yaşama her daim her şeye açık olarak gelişmiş, 
olgun, yumuşak izler bırak! Kırıcı ve yıkıcı 
olmayan…

(“Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim, 
bugün ise bilgeyim kendimi değiştiriyorum.” 
Mevlâna.)

Hatice TUNÇ (Yalnız Ağaç Gölgesi)

Yaşama Yumuşak İ zler Bırak!
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 Merhabalar. Okumakta olduğunuz bu yazı, 
Mike Leigh tarafından yazarlığı ve yönetmenliği 
yapılmış, tarihi drama türündeki Mr. Turner 
hakkındadır. Tavsiyem odur ki bu yazıya da 
bu yazıda anlatılmakta olan filme de yalnızca 
ilgilisi zaman ayırsın.

Başta uyarımızı yaptığımıza göre kalan 
arkadaşlarla filmi incelemeye geçebiliriz. 
Eser konu olarak 19.yüzyılda yaşamış akıllara 
durgunluk veren sanatçı Mr. Turner’ın 
kariyerinin zirvesinde olduğu noktadan 
ölümüne kadar olan 25 yılı ele alıyor. İngiliz 

toplumunun her tabakasında bulunan ama 
hiçbir tabakaya ait olmayan bir karakter olarak 
öne çıkan başrolümüz Mr.Turner,-gerçekçi bir 
bakış açısıyla- güneşin doğuşunu, batışını ve 
güneşin altında bulundurduğu her cismi kendi 
orijinalliği içerisinde tuvale aktarma çabası sarf 
eden bir sanatçı olarak işlenmiş. Sanatçının 
yalnızca bu yönüyle yetinmeyip özel hayatına 
ve ikili ilişkilerine de bolca yer verilmiş. Özel 
hayatındaki kötü yönlerin de sahnelenmesi, 
sanat hayatının işlendiği sahnelerin abartıdan 
uzak olduğu düşüncesini uyandırıyor. 
Böylelikle Mr. Turner’ın başarılı sanat hayatının 

#FilmAnalizi

Ayşe TURAN

Genç dünya

Engin Fakat Tutarsız, 
Yinede Ahenkli

16



Genç dünyaGenç dünya

hak ettiği değeri almasına katkıda bulunuyor.

Mr. Turner’a âşık olan sadık hizmetçi ve her 
konuda destek olmaya devam eden yaşlı 
babası ile yaşadığı evde başlayan hikâye, 
hayatının aşkını bulduğu ve gözlerini yumduğu 
evde sonlanıyor. Mr. Turner’ın 25 yılının 
sığdırıldığı 150 dakikalık eser, ilk dakikalardan 
itibaren izleyicide adeta bir pencereden Mr. 
Turner’ı izliyormuş hissini uyandırmakta 
oldukça başarılı. Kanaatimce bu hissiyatı 
sağlamasında en büyük etmen işlenen kişinin 
efsanevileştirmekten ve kusursuzlaştırmaktan 
ziyade iyisiyle kötüsüyle sevenleriyle ve 
eleştirenleriyle bir bütün olarak işlenmesidir. 
Bunun yanında dekor ve kostüm olarak 
da oldukça başarılı olunduğundan da söz 
etmezsek olmaz.

Filmi çekilmeye değer kılan tarafa değinecek 
olursak Mr. Turner’ın radikal ve tutarsız, bir o 
kadar da alışılmışın dışında olan sanat hayatı 
olmalı. Hayatın ve dünyanın tümüne şahit olup 
resmetmek istediğini hiç cümlelere dökmese 
de sırf bir manzarayı çizebilmek adına bir gemi 
direğine bağlı halde fırtınalar arasında veya 
varoş sokaklarda dolaşırken koluna taktığı 
çizim çantasıyla karşımıza çıkmasıyla birlikte 
başka bir sahnede elit kesimin bir toplantısında 
eskiz defterine çizimler yaparken sahneleniyor. 
Bu zıt sahnelerin birlikteliği de genel Mr Turner 
profilini gözler önüne seriyor.

150 dakika boyunca her sahnede Mr. Turner’ın 
farklı bir yanına şahit olurken her sahnede 

ortak olan ve dikkat çeken noktalardan biri 
olarak sanatçının hırıltılı ve homurtulu sesinden 
bahsedilebilir. Dikkat kesildiğinde misofonik 
kişileri huzursuz edebilmesine karşın bu 
oyunculuğun Timothy Spall’a en iyi erkek 
oyuncu ödülü kazandırdığını düşünürsek 
rolün gerçekçiliğine katkı sağladığını da inkâr 
edemeyiz.

 Filmde beni etkileyen detaylardan bahsetmem 
gerekirse Mr. Turner’ın ağzından renk tanımı 
olarak dökülen şu cümleleri vurgulamam 
gerekir: “Engin fakat tutarsız, yine de 
ahenkli.” Film geneline bakınca renk tanımı 
olmaktan çıkıp Mr. Turner’ın hayatının 
izahına dönüşmekte. Dünyayı bir tablo olarak 
imgelediğini ve güneşin doğuşu, batışı dâhil 
olmak üzere altında bulundurduğu her varlığı o 
tabloda bir renk olarak düşündüğünü gösteren 
ikinci bir cümleye ölüm döşeğindeki repliğinde 
oldukça içe işleyen bir tarzda rastlıyoruz: 
“Demek bu dünyadan silineceğim.” 

Son olarak filmin eksi yanlarından konuşalım. 
Mr. Turner ne kadar radikal ve ilginç bir 
ressam olursa olsun alışageldiğimiz hareket 
ve aksiyonu karşılamaya yetmiyor. Bu da film 
boyunca izleyicide bir şey eksik duygusuna 
sebep olabiliyor. En başta da tavsiye ettiğim 
gibi eğer Mr. Turner’ın hayatını merak 
etmiyorsanız veya bu tür filmlerin ilgilisi 
değilseniz beklentilerinizi karşılayamayabilir. 
Artısıyla eksisiyle genel tabloyu sunmuş olduk 
izleyecek olanlara şimdiden iyi seyirler.
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Zehra, okulun baş öğretmenidir. Çok tertipli, 
düzenli, öğrencileriyle birebir ilgilenen idealist 
bir öğretmendir. Bir gün babasının çok 
hasta olduğu ve kızını görmek istediği iletilir 
Zehra’ya. Zehra kabul etmez. Herkesçe bilinen 
bir özelliği vardır Zehra’nın. Acıma duygusunu 
kaybetmiştir Zehra. Ancak Zehra’nın bu hâle 
gelmesi boşa değildir elbette.

Zor bir çocukluk geçirmiştir Zehra. Sarhoş, 
hırsız ve ablası Feriha’nın hastalanıp ölümüne 
neden olacak kadar gaddar bir babanın 
kızıdır. Zehra’nın annesi Meveddet eşinden 
yana yüzü hiç gülmemiş bir kadındır. Tek 
isteği kızları Feriha ve Zehra’nın huzurudur. 
Meveddet’in annesi Makbule de onlarla birlikte 
yaşamaktadır. Kızlar anneannelerini çok 
sevmektedir. Ancak Zehra’nın babası Mürşid 
Efendi kayınvalidesine de rahat vermemiştir. 
Makbule hanım, büyük kızı Ruhsar eşi 
tarafından öldürülmüş olduğundan oldukça 
acılı bir annedir. Mürşid Efendi güç bela 
kabul edildiği iş yerinde hırsızlığa bulaşmış, 
hapis yatmış ve ailesini çok zor durumlara 
sokmuştur. Kızı Feriha’yı bir gün feci şekilde 
dövmüş, odaya kilitlemiş, Feriha hastalandığı 
hâlde evden çıkmasına izin vermemiş ve 
ölümüne sebep olmuştur. Zehra’yı annesi ve 
anneannesinin evde olmadığı bir gün zorla 
alıp yatılı okula vermiş, ailesiyle görüşmesini 
engelleyerek onun yapayalnız büyümesine 

sebep olmuştur. Zehra’nın babasından 
nefret etme sebebi budur. Yine de, çantasını 
hazır edip yola çıkar. Babasının kaldığı 
evde karşılanır, babası henüz ölmemiştir. 
Onu görmeyi reddeder. Ancak eşyalarının 
bulunduğu odaya girip eşyalarına bakar. 
Sandığın içinde bir hatıra defteri bulur ve 
okumaya başlar. Babası, Mülkiye’den mezun 
olduğu günden itibaren başlamıştır başından 
geçenleri yazmaya… 

Mürşid Efendi, diploma alıp memuriyeti 
alan ilk öğrenci olmuştur. İlk olarak Sivas’ta 
işe başlar. İşi çok iyi yapacağını, kimseye 
karışmayacağını yazmıştır. Yaşlı bir Ermeni 
kadının evinde bir oda tutmuştur. Vazifesini 
doğruluk ve gayretle yapacaktır. O’na bu 
odayı tutan arkadaşı muhasebe kâtiplerinden 
Tahir Efendi’dir. Tahir Efendi O’nu akşam 
yemeğine çağırmış diğer arkadaşlarına da 
haber vermiştir. İlk olarak burada rakı içer. 
Adamlar Mürşid’e çok genç olduğunu, bir 
şeyden anlamadığını söylerler. Çok çalışan bir 
memurdur. Arkadaşı Tahir Bey, bu eve gelen 
bir kızla münasebet içerisindedir. Mürşit beyi 
bahane ederek onunla vakit geçirmektedir. 
Mürşit bey bunu öğrenir. Daireden erken çıkıp 
evine gider. Odanın kapısını açıp baktığında 
Tahir Efendi oturmaktadır. Ona yumruk atar 
çünkü durumu hazmedememiştir. Ama adam 
hiç ahlâksızlık yapmamış gibi davranmaktadır. 

Berin Altınok

Genç dünya

Acımak
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Buradan sonra farklı vilâyetlerde çalışmıştır. 
Türlü iftiralara maruz kalmıştır. Diyarbakır’a 
yerleşir. Mal müdürü Fadıl Efendi ile tanışır. 
Fadıl Efendi dairede fenalaşınca O’nu araba 
ile evine götürür. Ancak, evin kapısına 
vardığında ölmüştür. Ölüyü döşeğine yatırır. 
Evde Fadıl Efendi’nin eşi ve genç bir kızı vardır. 
Kız o kadar güzel ve masum gelir ki gözüne 
aklından, keşke bu kızla evlenmek mümkün 
olsaydı, diye geçirir. Çok fakirdirler, memlekete 
dönecek paraları bile yoktur. Mürşit Efendi, 
Fadıl Efendi’nin kızını annesinden ister. Kadın 
kızına bile sormadan razı olur, evlenirler ve 
üçü bir yaşamaya başlarlar. İlk başlarda 
güzel bir aileyken sonraları karısının ve 
kaynanasının istekleri başlar. Mürşid Efendi 
onları kırmamak için borç almak durumunda 
kalır. Onları memnun eder. Kaynanası Makbule 
hanım eşi Fadıl Efendi hakkında “bencildi” 
gibi kötü şeyler söylemektedir. Mürşid’i 
“oğlum” diye sevmektedir. Annesini erken 
yaşta kaybetmiş olan Mürşid Efendi, anne 
sıcaklığını bulmaktan memnundur. Bitmek 
tükenmek bilmeyen istekler ve borçlar devam 
etmektedir. Alacaklılar kapıya gelmektedir. Bir 
süre sonra Meveddet hastalanır, Mürşit çok 
üzülür. Makbule hanım, Mürşid’e “İstanbul’a 
gitmek istiyor, canı bu yüzden sıkılıyor, hasta 
oluyor” der. Mürşid Efendi para bulup İstanbul’a 
göç edecektir. Abdüssamet Bey adında bir 
ahbabından yüzü kızararak borç para ister, O 
da para verir ve İstanbul’a giderler. Meveddet 
ve annesinin isteklerine yetişemeyen Mürşid 
Efendi eşinin aşağılamalarına tahammül 
edemez ve O’nun teşvikiyle hırsızlık yapar, 
hapiste yatar. Bu arada hep rakı içmektedir. 
Abdüssamed bey bu insanların çok kötü 
insanlar olduğunu söylemiştir. Ancak onları 
çok sevmiştir ve konduramamıştır önceleri. 
Mürşid’in iki kızı olur. Büyüğü Feriha küçüğü 
ise Zehra. Mürşid işsizdir. Yakın komşuları 
Mesadet hanım çok zengin bir kadındır. Mürşid 
Efendi’ye Kardeşi Necip beyin yanında iş bulur. 
Onun yanında dolgun maaşla işe başlar. Bir 
süre sonra Mürşid Efendi, Necip beyin odasında 
mektuplar bulur. Bunlar, Medevvet’in Necip’e 
yazdığı aşk mektuplarıdır. Necip’in yanına 
gidip adamı hırpalar. Bunu duyan Medevvet 
bir yakınının evine gider. Mürşid’in O’nu 
öldürmesinden korkmaktadır. Ancak Mürşid, 
çocuklarının kötü bir annenin kızları olarak 
bilinmesini istemez ve olayı gizler. Necip ve 
Medevvet bir aradayken çocuklara Mesadet 

hanım bakarmış onlarda buluşurlarmış. 
Anne ve anneanne, kızları Mürşid’e karşı 
doldurmaktadırlar. Feriha genç kız olmuştur. 
Fakat babasının sözünü dinlememektedir. 
Babası bir gün O’nu biriyle yakalar ve kızar. 
Mürşid Efendi, kızlarının da anneleri Meveddet 
veya teyzeleri Ruhsar gibi olmalarından 
korkmaktadır. Ruhsar da Meveddet gibi eşini 
aldatmış, suçüstü yakalayan kocası tarafından 
öldürülmüştür. Aslında Ruhsar saf bir kadındır. 
O da Meveddet gibi “Kocanı kıskandır ki seninle 
ilgilensin” diyen annesinin lâfına uyup hata 
yapmıştır. Mürşid Efendi, Makbule hanımın 
kızlara da bu tür şeyler yaptıracağından 
emindir. Ceza olarak Feriha’yı odaya kapatır. 
Hassas bünyesi kaldıramaz ve verem olup ölür. 
Zehra’yı da aynı şekilde yetiştirmektedirler. 
Mürşid Efendi, Zehra’nın da annesi, teyzesi ve 
ablası gibi olmasını istememektedir. Ancak 
elinden hiçbir şey gelmemektedir. Kızının 
gözünde sarhoş, hırsız, gaddar ve sözü 
geçersiz biridir. Çünkü anne ve anneanne bunu 
empoze etmiştir. Bir gün vapurda mektepten 
arkadaşı Cevdet’le karşılaşır. O’na olanları 
anlatır. Zehra için yatılı mektep ayarlamasını 
ister. O da kabul eder. Zehra’yı yatılı okula 
verir. Meveddet ne kadar yalvarsa da Zehra’yı 
O’na vermez. Ara sıra Zehra’yı görmeye gider 
Mürşid. Ancak bunu uzaktan yapar. Çünkü O’nu 
utandırmak istemez. Mürşid Efendi, Allah’tan 
son bir şey istemektedir: kocaman hanım 
olmuş kızını bir defa kucaklamak…
   Sabah olduğunda Zehra defteri okumayı 
bitirmiştir. Babası ile ilgili ne kadar yanıldığını 
fark etmek canını çok acıtır. Babasının yattığı 
odaya gider. Ancak yetişemez, babası vefat 
etmiştir. Ağlaya ağlaya babasının ayaklarına 
kapanır. Gözünden akan her bir gözyaşı 
Zehra’nın acımasızlığını alır, götürür. Masum 
sandığı annesi ve anneannesinin aslında ne 
kadar düzenbaz, canavar sandığı babasının ise 
nasıl bir kurban olduğu yüreğini acıtmaktadır. 
Artık acımaktadır.

Reşat Nuri Güntekin’in 1928 tarihli bu 
eseri, insanlar hakkında doğru bildiğimizi 
sandığımızın da ne kadar yanlış olabileceğini 
gösterir. Önyargının sonuçlarını aktarır 
okuyucuya. İnsanların neyi neden yaptıklarını 
görmek için daha dikkatli bakmak gerektiğini 
anlatır. Kitap kendi döneminin görüşlerini 
ve sosyolojik durumu hakkında da bilgi 
vermektedir.
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“Adınız nedir?” 
Derinlere dalmıştı. Korkuyordu. Mevsim 
yaz olmasına rağmen oda onun için hayli 
soğuktu ya da o öyle hissediyordu. Hiçbir şeyi 
kestiremiyordu. Karşısında bir doktor ona 
bakıyor fakat o algılayamıyordu.

“Beyefendi iyi misiniz?” 

Doktorun ikinci sorusuyla biraz kendine 
gelmişti. Yine hastanedeydi. Çocukluğundan 
beri kaçarak kurtulmaya çalıştığı yerdeydi. 
Doktorlara karşı büyük bir korkusu vardı. 
Çünkü biliyordu ne zaman bir rahatsızlığı 
sebebi ile doktora gitse başka bir 
rahatsızlığının daha olduğunu öğreniyordu. 
Fakat yine doktorun yanındaydı.

Karşısındaki doktor hafif seyrek saçlı yuvarlak 
gözlüklü temiz giyimli bakımlı bir tipti. Biraz 
daha kendine geldikten sonra doktoru iyice 
seçmeye başlamıştı. Kendisine ne kadar da 
çok benziyordu. Yüz yapısı hatta alnındaki 
çocukluktan kalma çoğu kimsenin dahi fark 
edemediği o küçük yara izi dahi aynıydı. Evet 
hiç şüphesiz bu kendisiydi. Fakat neden 

doktor gibi giyinmiş ve karşısında şefkatli bir 
tebessümle ona bakıyordu?

“Beyefendi!” 

Kendisi kendisine sesleniyordu. Şimdi ne 
cevap vermeliydi? Durumu algılamakta 
güçlük çekiyordu. Hatırladığı tek şey başının 
ağrıdığıydı. Ondan sonrasını anımsayamıyordu.

“Neredeyim ben? Siz kimsiniz?”

“Telaşlanmayın efendim hastanedesiniz. Bende 
Doktor Ali Bey. Başınızın sürekli ağrıdığından 
şikayetçiymişsiniz doğru mu?” 

İsmi dahi aynıydı. Doktorun elindeki kağıtlara 
baktı. Yazılar gözlerinde büyüdü büyüdü 
içinden çıkılmaz bir çıkmaza dönüştü. Kafası 
git gide karışmıştı. Doktorun sorusuna cevap 
verdi

“Doğru ama ben hastaneye geldiğimi 
hatırlamıyorum”

“Hatırlamamanız normal çünkü buraya 

#Hikaye

Tevafuk
Ubeydullah Beşir Köroğlu
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getirildiğinizde baygındınız. Sizi bir komşunuz 
getirdi. Sanırım adı Cevdet’ti” 

Cevdet abi... Yılların sahafıydı. Dükkandaki 
kitapların ömrü en az kendi kadar vardı. Baba 
mesleği olduğunu söylerdi. Çocuklarını genç 
yaşta toprağa verince akli melekelerini yitirdiği 
gerekçesiyle eşi boşanma davası açmış, 
hakimse gerekçeyi yeterli bulup tek celsede 
davayı sonuçlandırmıştı. O da Galata’da bir 
sahaf dükkânı açmış tek başına ömür sürmeye 
koyulmuştu.

“Peki kendisi nerde? Bir bilginiz var mı?”

“Kendisi dükkânda, işleri olduğunu söyleyip 
gitti.”

“Siz bana ne yapacaksınız”

“Korkmanızı gerektirecek bir durum yok. 
Sadece biraz sohbet edeceğiz”
Doktor gözünde git gide değişmeye başlamıştı. 
Yüzü Cevdet abiyi andırır olmuştu şimdi. 
Karşısında o çekik gözlü soğuk fakat bir 
o kadar da şefkatli bakışlarıyla Cevdet abi 

duruyordu.
“Evlat...”

“Abi... Abi senin ne işin var burada?”

Cevdet abi konuşmaya girmeden önce adeti 
gereği yanındaki masada duran bardaktan bir 
iki yudum su içmiş ardından:

“Evlat şimdi beni iyi dinle. Doktor birazdan gelir. 
Ne sorarsa dosdoğru cevap ver. Korksan da 
yüzleş. Unutma kaçarsan kurtulamazsın.”

Cevdet abi gitmişti. Karşısında yine kendisi 
elinde iki bardak çayla duruyordu. Elindeki 
çayları masanın üstüne bıraktıktan sonra 
konuşmaya başladı.

“Adınızı öğrenebilir miyim?”

“Ali, Ali Tahir.”

“Adaşımsınız demek Ali Bey, ne kadar güzel.”

Kafası git gide karışıyordu. Karşısında kendisi 
doktor kıyafetleriyle duruyor fakat kendisini 

21



Genç dünyaGenç dünya

tanımıyordu. Cevdet abi bir anda geliyor bir 
anda gözden kayboluyordu. Doktorun ikinci 
sorusuyla kendine geldi:

“Ne işle meşgulsünüz Ali Bey?”

“Yazarım efendim. Lakin asli mesleğim beni 
buraya getiren adamın yanında çıraklıktır.”

“Madem yazarsınız size bir soru soracağım.”

“Tabii.”

Farkında olmadan sorulara kendini vermişti. 
Korkularına odaklanmaktan ziyade şimdi daha 
çok sorulara cevap verme çabası içerisindeydi.
“İnsan büyük ama kısa hikayeler yazabilir mi 
sizce?”

“İnsan eğer kendi hayatını yazarsa bu dediğiniz 
pek tabii mümkündür.”

“Ali Bey biliyor musunuz ben de sizin 
gibi düşünüyorum. Ben de sizin gibi 
doktorluğumun yanı sıra yazarlıkla da ilgilenen 
bir insanım.”

“Siz beni muayene etmeyecek misiniz?”

Bu soru artık içinde bulunduğu ve gittikçe 
içinden çıkılmaz bir hâl alan bu durumun son 
noktasıydı. Doktor:

“Her şeyi bana anlatın Ali Bey. Eğer 
anlatmasanız başınızın ağrısı ile ilgili size 
yardımcı olamam.”

Tereddütleri vardı. Güven problemi yaşıyordu. 
İçinde o an için büyük gelgitler oluyor başı 
tekrar tekrar ağrımaya başlıyordu. Kurtulması 
imkânsız bir çıkmazın eşiğindeydi. Ya içeri 
girip iyice kaybolacak ve yeniden bulunacak 
ya da varlığını yokluğa satacaktı. Bir an 
Cevdet abinin sözleri aklına geldi. Ne sorarsa 
dosdoğru cevap vermesini söylemişti. Kendi 
gözlerinin içine bakarcasına doktorun gözlerine 
baktı:

“Babaannemin vefatını anımsıyorum. 
Gözlerimde derin çukurlar oluşmuştu. Ben 
kolay kolay ağlamazdım fakat o gün hani 
birden yağan yağmurlar olur ya, o misal bir 
yağmura tutulmuştu ellerim. Göz yağmuru. 
Görenler olmasın diye dev binaların arkasında 
sırılsıklam olana değin ıslanmıştım. O günden 
sonra beyin cihetimde yitip gitmeyen tek bir 
cümle kaldı “kınalı kuzum”.

“Damarlarımı kemiren kurtlar var gibi 
hissetmeye başlamıştım. Kimse ne hissettiğimi 
sormamıştı. Anlamsız bir boşluğun içinde derin 
bir yarayla tek başıma kalmıştım.”

“Siz hiç bağlandığınız, kördüğüm olduğunuz, 
kokusunu her gece duyduğunuz, özlerken 
sevdiğiniz, kavuşmak için ayrılığa tahammül 
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ettiğiniz birisini kaybettiniz mi? Babaannemin 
vefatı zamanında öyle sevdiğim biri vardı. 
Babaannemin vefatından sonra gözümde 
değeri iyice artmış, sanki onda can bulmuştum. 
Güzelliğinden ziyade sözleri vardı. Hikayeleri 
tebessümleri vardı. Bir de yasemin kokusu 
vardı. O içimde ki anlamsız boşluğu onunla 
doldurmuştum. Büyük hayaller kurmuş uzun 
hikayeler yazmıştım. Sonra bir gün akşama 
doğru haberini aldım. Sevgisi çoktan beni 
bırakmıştı. Uzun cümlelerim onu sıkmış benim 
için yaşamak olan yazmak onun için sıkıcı bir 
hâl almıştı. Kendince belki de birçok sebebi 
vardı. Gerçi çoğunu da bilmiyorum ya.” 

“Sonra ne oldu biliyor musun doktor? Ben 
babaannemi ikinci kez gömdüm. Kolay değildi. 
Baş ağrılarım gittikçe sıklaşmaya başlamıştı. 
En ufak bir sorun dahi beynimde büyük bir 
savaşa dönüyor bense o harbin ortasında 
saatlerce can çekişiyordum.” 

“Etrafımdaki insanlardan öğrendiğim tek bir 
şey vardı “tüm acılar geçer”. Öyle olmadı ama 
doktor. Hiçbir acı geçmedi. Kime derdimi 
anlatmaya kalksam aynı cümlelerin hikayesini 
yazdılar bana. Başımın ağrısı her geçen gün 
daha da arttı.”  

“Doktora gitmeyi düşündüm ama korktum. 
Çocukluğumdan gelen bir korkuydu bu. 
Başımın ağrısı bazen bende anlamsız bir 
etki oluşturmaya başlamıştı. Derin bir boşluk 
hissi. Okuduğum şeylere yazdığım cümlelere 
yaşadığım ana hiçbir şekilde anlam veremez 
olmuştum.” 
“Annemin migren düşüncesinden ziyade 
ben babamın beynindeki tümörün bende de 
nüksedeceği kanaatindeydim lakin kimse bunu 
bilmiyordu.” 

“Bir müddet baş ağrılarını ilaçlarla geçiştirdim 
lakin kalbimde de aynı ağrılar tezahür etmeye 
başladı. Farkında olmadan teklemeler nefes 
darlıkları hafif ağrılarım artmıştı. Her şeye 
rağmen yine de gülüyorum doktor. Çünkü 
gülmek bana da etrafımdaki insanlara da iyi 
geliyor...”

Sözlerine üç nokta koymuştu. Gözleri 
hafif puslanmış yağacak göz yağmurunun 
habercisiydi. Kuruyan dudaklarını masanın 
üstünde dumanı sinmiş soğuduğu için tadı 
acılaşmış çayla ıslattıktan sonra doktorun 

gözlerinin içine baktı. Doktorun gözleri de 
puslanmıştı. Büyük bir göz yağmuru yağmak 
üzereydi. Sessizce kalktı cama doğru yürüdü. 
Camın önündeki çiçeklere su verdi. Kurumuş 
yapraklarını temizledi ardından isimlerini 
saymaya başladı.

“Bu mor menekşenin adı Nazenin. Bu beyaz 
kardelenin adı Songül. Bu mor lalenin adı 
Lalezar. Ve bu beyaz gülün adıysa Süreyya”

O isimleri sayarken doktor da yanına gelmişti:

“Nerden bildiniz?”

Yüzünü doktora dönmüştü. Çiçeklere tekrar 
bakarak tebessüm etti. Ardından:
“Bilmem. Belki de sadece tevafuktur.”

Sakince odanın içinde gezinmeye başladı. 
Masanın karşı duvarında bir parçası eksik bir 
yapboz vardı. Gözlerini duvardan çekip aldı. 
Şimdi masanın üstündeki kağıtlara bakıyordu. 
Bir sürü hikâye.... Hepsi kendisininki gibi yarım 
kalmıştı. Bir anda odanın kapısı çaldı. İçeri 
elinde kafesle orta yaşlı bir hastane görevlisi 
girmişti.

Kafesin içinde mavi tüylü bir muhabbet kuşu 
vardı. Hastane görevlisi doktora hitaben:

“Efendim bir Bey bunu size ulaştırmamı 
söyledi. Sanırım sizin arkadaşınızmış.”

“Tamam Hikmet abi sen onu şöyle masaya 
bırak bir şey olursa ben sana haber ederim. 
Sağ olasın.”

Hikmet abi geldiği gibi sessizce odadan 
çıkmıştı. Odada muhabbet kuşunun ötüşünden 
başka tek bir ses dahi yoktu. 

Muhabbet kuşuna doğru ilerledi. Kafesi açtı. 
Kuşu avucuna aldı. İncitmekten korkarak başını 
okşamaya başladı. O an dudaklarından:

“Süheyla” ismi çıkmıştı. Doktor hiç tereddütsüz 
iyice şaşırmış bir vaziyette kendisine baktı. 
Oysa küçük bir tebessümle sadece:

“Tevafuk”

…   
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H
eyecanlı bir günün sabahındayım. Gök 
açık, gün güzel, biriktireceğim anıların 
huzuru bana ortak… Memleketten 
yakın bir arkadaşım İstanbul’da 

üniversiteye başlıyor. Ben bir yıl önceden 
kazanıp gelmişim, kendimce çaylaklığı 
atmışım üzerimden, ona İstanbul’da ilk olarak 
görmesi gereken yerleri gezdireceğim. Günler 
öncesinden hummalı bir çalışmaya girmişim, 
bu güzel şehrin en güzel yerlerine götürmeliyim 
çünkü onu. Çok da kıymetli bir dost benim için, 
ilk kez benimle görsün istiyorum en nadide 
yerleri, hikâyelerini benden dinlesin... Planlar 
yapıyorum, oturacağımız yerleri bile kâğıtlara 
not alıp güzel bir rota belirliyorum. 

Arkadaşımla uzunca bir sürenin ardından 
kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz ilk önce 
Üsküdar’da bir bardak çayın eşliğinde sohbete 
dalarken. Sahi kavuşmak demişken, o günü 
iki kelimeyle anlat deseniz, hasret ve vuslat 
derim. Nedeni gezi rotamızın iki önemli 
merkezine dayanıyor. Üsküdar’da denizin 
ortasında tek başına duran Kız Kulesi’nin 
güzelliğiyle başlayan mini turumuz, onun 
tam karşısında dimdik duran sevdalı Galata 

Kulesi ile sonlanacak. İstanbul’un bu önemli iki 
sembolü herhalde, ona ilk ayak basmış birine 
gösterilebilecek iki derin mekân olabilirdi. Ben 
de ilk geldiğim zamanlar Kız Kulesi’ne misafir 
olmuş, karşısına oturup Galata’yı seyretmiştim.

Ufak bir Üsküdar gezisinden sonra vapurla 
Eminönü’ne geçip bu şehrin gerçek kalabalık 
yüzü ile birlikte sokaklarında geziniyoruz. 
Önemli tarihi yerleri arkadaşıma gösterip 
anlatıyorum bildiğim kadarıyla. Sonra 
Galata Köprüsü’nde balıkçıların arasından 
sıyrılıp manzaranın güzelliğini gözlerimizle 
fotoğraflayıp uzunca seyrediyoruz. Karaköy’ün 
dar sokaklarında meraklı, iki küçük kız çocuğu 
gibi ama sakin adımlarla keşfe çıkıyoruz ve 
nihayet o dar sokaklardan biri, bizi görkemli 
taş duvarlarıyla karşılayan Galata Kulesi’ne 
çıkarıyor.

Biz, ona kavuşmanın heyecanını yaşarken 
onun da büyük bir hasretle vuslatı beklediğini 
anlatmaya başlıyorum arkadaşıma. Efsane 
odur ki, Galata Kulesi ve Kız Kulesi birbirine 
sevdalıdır ancak aradaki deniz bu büyük 
sevdayı imkânsız kılar ve kavuşamazlar. 

Hasretin Hikâyesi

Emine YILDIZ
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Hezârfen Ahmed Çelebi, Galata Kulesi’ne çıkıp 
da o meşhur atlayışı yapmadan önce Galata’nın 
yüzyıllardır yazıp da bir türlü sevdiğine 
ulaştıramadığı o mektupları da yanına alıp öyle 
uçar. Günümüzde hâlâ gerçek mi, efsane mi 
olduğu tartışılmakla beraber hesaplamalara 
göre 3358 metreyi, kuş kanatlarından 
esinlenerek yaptığı kanat sistemiyle, 1632 
yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden 
kendini bırakıp Üsküdar Doğanlar Meydanı’na 
iniş yaparak tamamlar. Hezârfen, bu uçuş 
sırasında Kız Kulesi’ne mektupları bırakır. 
Mektupları alan Kız Kulesi ise aşkının 
karşılıksız olmadığını anlayıp güzelliğine 
güzellik katar. Ondandır ki bu iki kule hasretin 
en büyük sembolü olmuştur. 

Efsanenin devamı ise Galata Kulesi’nin âşıkları 
kavuşturmaya söz vermiş olmasıyla sürer. Kim 
ki bu kuleye sevdiğiyle çıkarsa evlenirmiş ama 
eğer kaderlerinde kavuşmamak varsa Galata 
Kulesi, bu kişilerin beraber çıkmasına engel 
olurmuş. Tabi bunlar birer efsane ama sanırım 
biz millet olarak bu tarz hikâyeleri fazlaca 
seviyor olmalıyız ki asırlardır dillerde dolaşıp 
bizlere kadar ulaşmış. 

Arkadaşımla bir kenarda Galata’yı izlerken bu 
hasret hikâyesini konuşuyoruz. Biliyorum bu 
hikâyenin gerçek olamayacağını fakat ben taş 
duvarların cansız olduğuna inanmıyorum kim 
ne derse desin. Her bina, her duvar hatta bir 
kaldırım taşının bile ruhu olduğunu düşünürüm. 
Hepsinin bize anlatacak bir hikâyesi vardır o 
taşlarda. Mesela muhabbetle dolu bir yuvanın, 
içinde her daim ibadet edilen bir caminin, 

dostla yürünen bir yolun, bir mezar taşının 
bize anlatacak çok şeyi vardır. Bu iki kulenin 
efsanesini de belki sevdiğine kavuşamayan bir 
âşık atmıştır ortaya. Yüzyıllardır konuşulan bu 
hikâye belki de o aşığın gönül yangınıdır, kim 
bilir? Cansız olduğuna inanmadığım bu kuleler 
yıllardır birçok aşığın hikâyesini saklamıyor 
mu? Cansız değil diyorum çünkü bu kavuşmayı 
bekleyen iki kule bize hasret ve vuslatın en 
güzelini anlatıyor. Aradaki koca denize rağmen 
sabrı ve temiz bir sevdayı öğütlüyor. 

Herkes için farklı bir şey söyler bu duvarlar, 
o yüzden herkes ne duymak istiyorsa onun 
için dinler. Bir cami duvarına bir âlimin elinin 
değdiğini düşünüp her camiye girişimde 
duvarına selam veririm ilk önce ve teşekkür 
ederim o taşların sakladığı, şahit olduğu onca 
anı için. Herkes onları dilsiz ve hatta cansız bilir 
lâkin onlar canlıdır kalpleri olmasa da, nefes 
almasalar da. Çok iyi bir dinleyici ve sırdaştırlar. 
Bundandır susuşları. Nitekim bu kuleler de ona 
dokunan herkesin hikâyesini, düşlerini taşır 
derinlerinde. 

Bu hikâyenin sonunda bir kavuşmak kaç hasreti 
alnından vurur bilmem ama ben sevdalar 
bilirim destanlara konu olan, mezar taşları 
bilirim iki tarih arasına ne hayatlar sığdıran, 
sırdaş kaldırımlar bilirim nice adımları saklayan, 
konuşan duvarlar bilirim hikâyeler fısıldayan 
ve nice âşıklar bilirim hasret hikâyesine misafir 
olan… 
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#MemleketHikayeleri
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Melike ERKEN

Mevsim fark etmeksizin 
yenilen meşhur dövme 
dondurmasıyla...

Starbucks’a 
giderken firik alıp 
lattenin yanında 

yiyen birini görünce 
şaşırmamanız lazım

İnsanların, kültürlerin ve 
medeniyetlerin buluştuğu 

uygarlıklar kentinde müzelerin 
gezmek için bir gününüzü 

ayırmanız tavsiye edilir ve gün 
sonunda elinize kâğıt kalem 

alma isteği gelmektedir. 

Kulağınıza dolan bakır 
işleyen ustaların sesi 
ve envaı çeşit baharat 

kokularıyla kapalı çarşıyı 
dolaşırken, yükselen 
ezan sesiyle birlikte 

kendinizi Abdülhamid Han 
Camii’nde buluyorsunuz. 

 Şiirin ve 
edebiyatın 

Anadolu’daki 
başkenti olduğu 
tartışılmaz bir 

gerçektir. 

Her ne kadar 
gürültülü ve kalabalık 

bir merkeze sahip 
olmasa da birbirinden 

güzel yaylalarına 
kaçmak için bahane 

üreteceksinizdir. 

#MemleketHikayeleri

Genç dünya

İl sınırlarına girdiğiniz zaman sizi çevreleyen 
poyraz ve firik kokusu varsa bilin ki 

Kahramanmaraş’tasınız. 
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Toprakların bu 
denli bereketli 

oluşu alın teriyle 
sulandığındandır. 

Kendilerine has 
konuşma tarzı 
ve değiştirilen 

kelimeleri 
anlamakta 

biraz güçlük 
çekebilirsiniz. “Ede” 
kelimesi istemsizce 
de olsa dilinize yer 

etmektedir. 

Yazın Fırnız’da 
Maraşlılardan çok 
başka şehirlerden 

ziyaretçi 
görebilirsiniz. 

Kışın ise 
Yedikuyular’da 

umarım bir 
yerinize zarar 

vermeden karın 
tadını çıkarırsınız. 

Dünya’nın en 
saçma binası 

olarak da bilinen 
Sarı bina yolunuzu 
kaybetmeseniz bile 

sizin için güzel bir yol 
tarifi noktası. 

Maraş’a birkaç 
günlüğüne 

geliyorsanız 
inanın meşhur 

yemekleri 
yüzünden 

kilo almadan 
dönemezsiniz.
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Z amanda yolculuk yapmak 
herkesin hayalidir, öyle değil 
mi? Hayran olduğu insanlar 

ile tanışmak, o dönemin havasını 
koklamak, geçmişteki maceralara ortak 
olmak… Elinize böyle bir fırsat geçse 
hangi döneme gitmek isterdiniz? Ya 
da sorumu biraz daha sınırlandırayım. 
Hangi yazar ile tanışmak isterdiniz? 

Benim cevabım Evliya Çelebi!
17. yüzyıl Osmanlısında yaşamış olan 
Evliya Çelebi; 70 yıllık ömrünün, 40 
senesini bilmediği yollarda, 50 senesini 
ise gezerek geçirmiştir. 26 milyon 
kilometrekare yüzölçümüne sahip, 3 
kıta Osmanlı’yı ve dahi ötesini gezmiş, 
gezmekle kalmayıp gördüklerini de 
kaleme almıştır. Anadolu’dan Rusya’ya, 

#Biyografi

Seyyah-ı Âlem: 
Sene 1640

Büşra CANSIZ / Sanat Tarihçisi
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Rumeli’den Almanya’ya, Mısır’dan 
Sudan’a, Kırım’dan Kudüs’e diyar 
diyar dolaşıp, maceralara atılmıştır. 
Düşünsenize o zamanın imkânlarıyla 
hem de! Araba yok, uçak yok, otostop 
çekmek yok, at sırtında bir ömür. Bir 
ömür süren serüven! 

Peki nasıl biriydi Evliya Çelebi? Arapça, 
Farsça, Latince, Rumca konuşan, 
çok iyi at binip silah kuşanan, mizahi 
yönü güçlü biriydi. Saray hayatında 
kendisine önemli bir yer edinmişti. 
Osmanlı payitahtında zevk içinde 
yaşayabilir, sarayda kendisine 
makam elde edebilirdi. O ne mi yaptı, 
içindeki macera aşkının peşinden 
koştu. İhtirası yeni yerler keşfetmek, 
tanımadığı insanlar ile karşılamak 
üzereydi. Ne güzel bir ihtiras! Bir elinde 
kalem, diğerinde kâğıt her gördüğünü 
kayıt altına alarak geçmişe ayna 
tutmuştu. Ben de bu serüvenlerine 
ortak olmak, kalemine güç olmak 
isterdim. İşte o nedenle gitmek 
istediğim yıl 1640, yer başlangıç yani 
Payitaht, yoldaş da Evliya Çelebi’dir.   

Neden mi 1640? Evliya Çelebi’nin 
nihayet babasından izin alarak 
seyahatlerine başladığı senedir 
çünkü. Oğlunun içindeki bu aşka, 
yıllarca ket vuran ve onu İstanbul’u 
gezmekle sınırlandıran babası daha 
fazla durduramayacağını anlayarak 
salmıştır âleme onu. Bu aşk nasıl 
mı başladı dersiniz, aslında hikâyeyi 
hepimiz biliyoruz. Seyahatname’sinde 
de anlatır. Bir gece rüyasında, Yemiş 
İskelesindeki Ahi Çelebi Camii’nde 
kalabalık bir cemaat arasında bulur 

kendisini. Mihrapta Peygamber 
Efendimizi (a.s.m.) görür, huzuruna 
varınca; “Şefaat yâ Resûlallah!” 
diyecekken, heyecanla; “Seyahat yâ 
Resûlallah!” der. Peygamber efendimiz 
de tebessüm ederek bu gence hem 
şefaatini hem de seyahati müjdeler. 
Böylece seyyah-ı âlem olup yollara 
düşer ve gördüklerini yazmaya başlar.

Düşünsenize okuduklarımızın 
ötesinde kim bilir neler görüp, neler 
yaşamıştır. Dile kolay, âlemde tek 
başına 40 sene! Bu seyahatlerine 
yoldaş olduğunuzu hayal etsenize, 
ne kadar heyecan verici olurdu. 
Karakancolos gecelerinde cadı 
ve vampir hikâyeleri dinlemek, 
Viyana’da beyin ameliyatı izlemek, 
Trabzon’da balıkçı sofralarında yemek 
yemek, 4.Murad’ın olduğu saray 
sohbetlerine katılmak, Hezarfen 
Çelebi’nin Galata’dan uçuşunu 
izlemek, Kırım Hanı ile savaşlara 
katılmak, Melek Ahmed Paşa’nın 
musahibi olarak Rumeli’yi karış karış 
gezmek, Macaristan kalelerini teftiş 
etmek, Mostar Köprüsü karşısında 
büyülenmek gibi 47 ülke, 257 şehirde 
soluksuz bir serüvene onunla beraber 
ortak olmak…

Gözünü; mevki, şan şöhret ihtirası 
değil, seyahat ihtirası bürümüş 
bir isim kulağa ne kadar da ilginç 
geliyor öyle değil mi? Bu ihtirası 
onu zamanını aşan, unutulmayan 
biri haline getirmiştir. Kaleme aldığı 
Seyahatname adlı eseri, Türk kültür ve 
medeniyet tarihi açısından önemli bir 
yere sahiptir. 50 yıllık bir tecrübenin 
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sonucu olan bu eserde; gezdiği 
ülkelerin şehir anlayışı, yeme içme 
alışkanlıkları, ekonomik düzeni, giyim 
şekli, folkloru, dili, dini, gelenek ve 
görenekleri hakkında ilginç bilgiler 
yer almaktadır. Bu şehirlerde gördüğü 
olayları, tanıştığı insanları hikâyeci dili 
ile yazar. Seyahatnamesinde kendisini 
bir yazar olarak değil “seyyah-ı âlem 
ve nedim-i benî âdem” diye takdim 
eder. Benim içinse okumaktan en 
çok keyif aldığım kitabın yazarıdır o. 
Maceralar ile dolu 10 ciltlik bir kitap.

1640 yılında başladığı İstanbul dışı 
yolculuklarını 47 ülke ile taçlandıran 
Evliya Çelebi’nin neden deniz aşırı 
ülkelere gitmediği de ilgi çekici bir 
noktadır. Seyahatname boyunca 
ifade ettiği üzere; Rum, Arap ve 
Acem’de, İsveç, Leh ve Çek’te, 7 
iklim ve 18 padişahlık yeri 51 yıl 
boyunca gezip dolaşmış ancak ama 
okyanusları aşan uzak yolculuklarda 
bulunmamıştır. Bunun nedeni 
Trabzon-Kırım gezisi sonrası 
İstanbul’a dönerken geçirdiği ve 
ağır yaralı olarak kurtulduğu gemi 
yolculuğudur. Bu deniz korkusu 
nedeniyle bütün seyahatlerini at 
sırtında yapmış ve bizi onun dilinden 
birçok ülkeyi okumaktan mahrum 
bırakmıştır.

Evliya Çelebi’nin bugün Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde 
bulunan ve özgün metni 4.000 
sayfa tutan 10 ciltlik Seyahatname 
adlı eserinden başka “Şakaname” 

diye bir eserinin olduğunu da bize 
söylemektedir. Ancak bugüne kadar 
izine rastlanmamıştır. Böyle bir eseri 
keşfetsek ne büyük bir mutluluk 
olurdu! 

Hayatına dair bir ilginç nokta da 
kesin ölüm tarihinin ve mezarının 
bilinmiyor olunuşudur. Mısır’da 
inzivaya çekilerek eserini kaleme 
aldığı ve daha sonra İstanbul’a dönüş 
yolunda ya da İstanbul’da öldüğü 
bilinir. 50 yıllık gezi hayatınıza dair her 
ayrıntı biliniyor olsun ama başınızda 
dua edilecek bir mezar taşınız 
olmasın. İnsan doğum tarihini kaleme 
alabiliyor da, ölüm tarihini yazamıyor 
işte.

Evliya Çelebi’nin zaman zaman 
abartı ve fantastiğe kaçan anlatım 
tarzı, eserin gerçekliği konusunda 
eleştirilere neden olmuştur. Sadece 
gördüklerini değil hayal ettiklerini 
de yazması eserin gerçeklik 
payını azaltsa da türünün en iyi 
örneklerinden olduğu gerçeğini 
değiştirmemektedir. Bu duruma en 
güzel cevabı Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Beş Şehir adlı eserinde verir ki ben 
de bu cevaba göre okurum onu:  “Ben 
Evliya Çelebi’yi tenkit etmek için 
değil, ona inanmak için okurum ve bu 
yüzden de her zaman haklı çıkarım...” 
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İşte Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik 
Seyahatname adlı eserinde geçen 47 
ülke, 257 şehirlik gezi rotası:

Birinci cilt: İstanbul (1630-1640)

İkinci cilt: Bursa (1640), İzmit (1640), Bartın 
(1640), Sinop (1640), Samsun (1640), Giresun 
(1640), Trabzon (1640), Rize (1640), Kırım 
(1640), Azak (1640), Anavarin (1645), Hanya 
(1645), Düzce (1646), Bolu (1646), Amasya 
(1646), Erzurum (1646), Nahcivan (1647), Tebriz 
(1647), Erdebil (1647), Revan (1647), Gence 
(1647), Bakü (1647), Tiflis (1647), Ahıska (1647), 
Ardahan (1647), Kars (1647), Bayburt (1647), 
Gürcistan (1647), Erzincan (1648), Gümüşhane 
(1648), Çorum (1648), Ankara (1648).

Üçüncü cilt: Eskişehir (1648), Konya (1648), 
Adana (1648), Hama (1648), Humus (1648), Şam 
(1648), Akka (1649), Filistin (1649) Yafa (1649), 
Gazze (1649), Halep (1649), Urfa (1649), Maraş 
(1649), Kayseri (1649), Aksaray (1649), Sivas 
(1649), Bitlis (1649), Muş (1649), Bingöl (1649), 
Çankırı (1650), Şumnu (1651 ), Rusçuk (1651 ), 
Silistre (1651 ), Köstence (1652), Sofya (1652), 
Edirne (1653).

Dördüncü cilt: Malatya (1655), Diyarbakır 
(1655), Mardin (1655), Batman (1655), Bitlis 
(1655), Van (1655), Urumiye (1655), Nihavend 
(1655), Hoy (1655), Isfahan (1655), Hemedan 
(1655) Kazvin (1655), Tahran (1655), Bağdat 
(1656), Basra (1656), Erbil (1656), Musul (1656).

Beşinci cilt: Siirt (1656), Tokat (1656), Varna 
(1656), Deliorman (1656), Bender (1657), İlvov 
(1657), Kiev (1657), Çanakkale (1659), Yaş 
(1659), Bükreş (1659), Niş (1660), Belgrad 
(1660), Tımışvar (1660), Saraybosna (1661), 
Zagreb (1661), Yenipazar (1661), Priştine (1661), 
Üsküp (1661), Köstendil (1661), Manastır (1661), 
Semendire (1661), Tuzla (1661), Tiran (1662), 
Podgoriçe (1662).

Altıncı cilt: Plevne (1663), Vidin (1663), Mohaç/
Mihaç (1663), Estergon (1663), Uyvar (1663), 

Amsterdam (1663), Venedik Kalesi (1664), 
Zigetvar (1664), Kanije (1664), Zagreb (1664), 
Mostar Kalesi (1664), Budin Kalesi (1664).

Yedinci cilt: Karlofça (1665), Eğri (1665), 
Komaran (1665), Yanık (1665), Viyana (1665), 
Kişinev (1665), Gözleve (1665) Kırım’da, 
Bahçesaray (1665), Akmescid (1665), Sudak 
(1665), Kefe Kalesi (1665).

Sekizinci cilt: Dimetoka (1667), Ferecik (1667), 
Gümülcine (1667), Avrethisar (1667), Kavala 
(1667), Dırama (1667), Siroz (1667), Selanik 
(1667), Karaferye (1667), Alasonya (1667), 
Tırhala (1667), Atina (1667), Gördüs (1667), 
Kefalonya (1667), Anavarin (1667), Moton 
(1667), Koron (1667), Mizistre (1667), Anapoli 
(1667), Girit, (1667), Hanya (1667), Kandiye 
(1669), Sudak (1669), Mora (1670), Angili Kasrı 
(1670), Preveze (1670), Delvine (1670), Avlonya 
(1670), Elbasan (1670), Ohri (1670), İştib (1670), 
Tikveş (1670), Usturumça (1670), Tekirdağı 
(1670).

Dokuzuncu cilt: Kütahya (1671), Afyonkarahisar 
(1671), Uşak (1671), Manisa (1671), İzmir (1671), 
Aydın (1671), Denizli (1671), Muğla (1671), 
Isparta (1671), Antalya (1671), Karaman (1671), 
Adana (1671), Maraş (1671), Ayntab (1671), Kilis 
(1671), Halep (1671), Şam (1671), Trablus-şam 
(1671), Lazkiye (1671), Beyrut (1671), Sayda 
(1671), Kudüs (1671), Medine (1672), Mekke 
(1672).

Onuncu cilt: Kahire (1672), İskenderiye (1672), 
İsne (1672), İsvan (1672), Funcistan (1672), 
Habeşistan (1672), Sudan-Sennare (1672-1673), 
Kenya (1672-1673), Somali (1673), Eritre (1673), 
Cibuti (1673).

Kaynakça: 
Seyahâtnâme, Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu, Evliya Çelebi maddesi
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Edanur Develi 

Yeni Bir Şiir
Başlamalıyım bu şiire artık, biliyorum,
Uzun sürelerin, yaşanmışlıkların ardından.
Herkes kalıyor da bir ben mi gidiyorum?
Bir mevsim ki, kaçıvermiş zamandan.

Parçalıyorum kelimeleri hece hece,
Beni sindiremedi yine bu gece.
Geç karşıma biraz konuşalım,
Defterin iki yakasına birden yapışalım.

Bir de şu utanmış parmaklarıma bak,
Dayanamıyor, titriyor heyecandan.
Bugün sana haykırmak var, susmak yasak!
Konuş ondan, o andan ve candan!

Anlat, yine kim çizdi gözlerindeki yaşı?
Kim vurdu yüreğindeki Kudüs’e?
Söyle, kim sildi elindeki taşı?
İyi, konuşma, susalım öyleyse.

İçine hapsetme harfleri, uzaklara sür,
Ölümü yaşa, ölümü kus, ölümü öksür.
Noktaları zindan et, kelimeleri vurdur,
Direkler dik, önlerini kes, onları buldur!

Duydum ki Halep’te görülmüşler,
Bir mücahit, bir anne ve bir çocuk,
Orada ölmüş, orada gömülmüşler,
Doğru ya biz de biliriz ölümü, az buçuk.

Hayır! Susma, konuş artık!
Bugün yeni bir şiir dinleyeceksin.
Harflerin torbası azıcık yırtık,
Yırtıkları dikmeyi de öğreneceksin.

Bir harf çekelim şu tükenmiş asırdan,
Baş harfi olsun davamızın,
Yürüyelim baş başa, bu kutlu satırdan,
Zekâtı, musallada ki adımızın.

Haydi, sen de gel!
Aynı satıra düşelim.
Tutsun bizi uzaktan bir el,
Aynı defteri bölüşelim.

Duy beni artık, konuş!
Ben buradayım, ya sen neredesin?
Bir şiir, bir haber ve bir kuş
Gökyüzünde gölgelerlesin!

dünya
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GECE
İsyanım ile hüsranım bir idi. Diğer insanlar ile aynı gökyüzünü göremeyişimin sıkıntısı vardı bu 
sıralar. Vakit mi dardı yoksa renklerimde mi sorun vardı belli değil. Hiç olmadığım kadar sakin 
ve hiç gözükmediğim kadar asabiydim. Neden içim ile dışım bir değildi? İçime söz geçirirken 
dışım mı çok asi idi? Sonbaharımı yaşarken, dalları kurumuş ağacımdan, yemyeşil yapraklar 
dökülüyordu kuru çimenlere. Ay gülümsüyordu en zifirden, güneşin en güçlü aydınlığında bile 
karanlığıma özenişime. Bizim rengimiz siyah mıydı yoksa karanlık mı? Siyahlar karanlıkta bile 
parlaktı. Bizim tonumuz gecedir, en tatlı acılara ev sahipliği yapan gece. Aydınlığa en yakın olan 
karanlık, gece.

Ensar HEKİMOĞLU

(K)AHIR DÜNYASI
Aydınlık geleceğim var imiş, öyle söylemişti hocalar. Karanlık satırlarım vardı, kalemim ay ışığı 
süzmesiydi o sıralar. Yazmayı öğreniyor gibiydim fakat öğretiliyormuş sen hiç farkında olmadan. 
Zamanla, zamanı zamansızca karşıladım, bunu hiç zamana katmadan. Yalnız ol ve yürü arkana 
bakmadan. Sakın düşme derlerdi, yerler kötü ve beter çamurdan. Tutunacak dal da arama, 
insanlar emekli olmuş sabırdan. Ne olacak? Sırtımda onca yük, pek çoğu kahırdan. Dünya bu 
kadar pis bir yerse farkı nedir ahırdan? 
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REŞİT DOĞUM
Reşit doğdu ruhum dünyaya,

Kefene sarılmış kundağımda anladım,
Gözümü açtığımda sordum,

Kaç gramdı umudum hayata?
Yenilginin çizgisinde yer var mı hataya?

Şifalarım özlem duyuyor hastalığa,
Sorsunlar! 

Siz de sorun okuryazar âmâya,
Adandığı kitabın kaçıncı sayfasında,

Renklerinin hangi tonunda saklı,         
Kaçtıkları sağırın nameleri hangi kulağa yankı?

Aklın idraki her deliye şarttı,
Kanıtlanmamış her delile kastım.

Ben seni tanıdım, kendime küstüm.
Haykırdım, yasaklı kelimelere düştüm.

Baktığın ben idi, gördüğün sen.
Ama ben yine de sustum,

Yâr bildiğim yârdan yara aldım,
Yârdan beter dara düştüm.

Son mektubun üstünde ilk selâmı gördüm…
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ZARAR-I FİRAR 
Gölgemin bastonu kaybolduğundan beri zarardayız,

Kırgın bitap ve de halsiz gölgem ile pek hadsiz yollarda,
Kırk yaşında emekleyerek davayı beşerin salkımında firardayız. 

Zalim pençeler ile perçemleşmiş bir aklın ortasında,
Fikren darda, zihnen müebbet bir isyandayız. 
Kardayız soğukta karalananlar ile çukurda,

Kargaya göre göğe bakan karınca karanlığındayız.
Yarama yararı yarar mı bilmediğim merhemler ile gam sürüyor, 

Kan akacak damarları dur ile darlamaktayız.
Yan bastığımız her adımın hesabına çekilmiş durumda,

Bilmediğimiz suların hicranında bir sandal var ki sallanmakta, 
Sağ salim varılır mı kıyıya bilmem, epey uzaktayız…

SON GÜN

Yoksul ağaçlar mevsiminde son günüm,
Uzak diyarlara yol almanın vaktidir.

Hayatı ıslak tasvirlere sığdırmaktır yüküm,
Yoldaş tuttuğum yaslar sebeptir.

Geceden sabaha karanlıktır gökyüzüm,
Bu yüzden güneşim ay ışığında seyrelir.
İsyan son bulacak ve dinecek sürgünüm,

Sözüm yorulmuşluğa kulak veren 'dizedir'.

Hapislere mahkûm hüznü gözler gözüm,
Kinim hesapsız gafletlere gebedir.

Yarınlara kelam yok bugüne yok düşüm,
Âmâya renk, sağıra kulak kesilir.
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#Dosya Konusu

Devletsiz 
Milletler
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G ülüşmeler, sigara dumanı, kulağa çalınan lakin anlaşılması güç onlarca mırıltı. Şehrin 
akşamı insanların içine gelmiş oturmuş bugün de… Boşluk hissi debelendikçe büsbütün 
insan olmuş. Rutinleşmiş koşuşturmalar… Görev bilinciyle yerine getirilen hayat 

koşuşturmaları, samimiyetsiz gülüşmeler birer veba misali arsızca yayılmış, şehre pâye-
dar olmuş. Saat beş. Ansızın kalkıyor bilgisayara dikilmiş gözler ve çaresizce şu anki saati 
göstermeyi kendine borç edinmiş duvar saatini buluyor. Evet, saat beş. Bilgisayar kapanıyor. 
Çanta, trençkot, görevini çoktan tamamlamış kahve bardağı ve son olarak arabanın anahtarı 
sırayla yer ediniyor Ali’nin üzerinde.  Birbirini takip eden her günde olduğu gibi hızlı adımlarla 
çıkıyor odasından,  otoparka inerek arabasına biniyor ve İstanbul’un herkesçe malum olan 
trafiğinde kendi üzerine düşen boşluğu dolduruyor.

Pâyedar
Merve DEVECİ

#Dosya Konusu
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 ***

Son kez dönüp seyredilen puslu bir camın ardında kalmış anılar, kapalı gözlerinin önünde dipçik 
gibi dikiliyor.  Babasının ürkekçe mırıldandığı ayetler, annesinin okuduğu Türkçe ninniler, tuvalette 
başında havluyla kılmak zorunda olduğu binbir namaz... Minik kardeşinin acıyla kavrulmuş sesi 
yankılanıyor çığlık çığlık: “Abla babamı niye götürüyorlar? Annem. Annem öldü mü? Abla, babam 
akşam gelecek değil mi? Abla...”  Bir damla yaş düşüyor yüzüne ve ellerinin arasından kayıp giden 
kardeşi Çin’in meçhul toplama kamplarının birinden sımsıkı gülümsüyor Nur’a. Tarifi var mıydı 
her şeyin? Kekin tarifi vardı mesela... Peki insanlığın, acının? Tercümanlar ne yapıyorlardı böyle 
anlarda? Kuşlar şahit olduklarının ağırlığını kanatlarında taşırken nasıl uçabiliyordu? 
Annesinin elleri uzanıp saçlarının her telini tek tek okşadı yine. Annesinin elleri dokunduğu her 
yere “Şşşş. Geçti!” diye fısıldadı. Hatıralar çıktıkları sandığa geri döndüler bir bir. Kapı kapandı. 
Nur koşar adım konsolosluğun yolunu tuttu. 

***

Süslü trafik. İş çıkışlarıyla süslü, arabalarla süslü, şarkılarla süslü, bıkkınlıkla süslü. Bugün 
hayatındaki bıkkınlıktan ve boşluktan kurtulmaya karar veren Ali, kullanmaya tenezzül etmediği 
radyoyu açıveriyor. Türkü, geç. Cinayet haberleri, geç. “... öncülüğünde Türkiye’ye döndü. Selam 
olsun! Şimdi benim son zamanlarda dinlemeyi çok sevdiğim bir türküyle....” Türkü, kapat. Kime 
selam olsun? Kim dönüyordu?  Kafasındaki düşüncelerin dağılacağına olan bütün inancıyla 
kafasını sağa sola salladı. Önüne tekrar baktığı an rüzgarla savrulan cismin dönerek arabasına 
geldiğini gördü. Cama yapışan gazete kağıdı uçup gitmeden önce okumaya güç yetirebildiği 
satırlarda şunlar yazıyordu: “Çin’in istibdat hükümetinin çeşitli işkence ve eziyetlerinden kurtulan 
kırk beş Uygur Türkü Dışişleri bakanının öncülüğünde Türkiye’ye döndü.” Gazetenin cama, 
haberin yüzüne tokat gibi çarptığını hissetti. Düşünceler avının düşkün ve zayıf anını bekleyen 
akbabalar misali birden üşüştü beyninin en ücra kıvrımlarına dek. Boşluk ve bıkkınlığın payesi 
derinden sarsıldı.  İnce bir rahatsızlık bütün bedeninde dolaştı ve şu cümleler döküldü dilinden: 
“Selam olsun! Anneme, babama, ruhumun hükmedicisi boşluk hissine, devlete ve millete!”
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Günümüzde toplumun belli bir kısmına 
göre renkli ve neşeli kimlikleriyle 
öne çıkmış ve sevilmiş olan bir diğer 

kısmına göre ise “hırsız, dilenci, uğursuz” 
olarak nitelendirilen, çoğu zaman bu 
etiketlenmelerden ötürü toplumlar tarafından 
dışla(n)maya ve aşağılanmaya maruz kalan bir 
topluluk olan Çingeneleri tanımaya ne dersiniz?

Çingeneler, göçebe hayatı benimsemiş 
bir topluluk olmaları nedeniyle çok uzun 
yıllar boyunca köklerine dair net bir bilgi 
bulunamamıştır. Fakat yaklaşık iki asırdır 
devam eden dil çalışmalarıyla Hindistan 
asıllı bir kavimden geldikleri fikri pekişmiştir. 
Zaman içerisinde çeşitli nedenlerle göç 
eden bu topluluğun bir kısmının Mısır 
üzerinden Avrupa’ya bir diğer kısmının ise 
Romanya üzerinden Balkanlar’a ulaşmış 
olduğu söylenmektedir. Sürekli göç etmeleri 
ve farklı kültürlerle iletişime girmeleri 

nedeniyle toplumlar içerisinde türlü şekillerde 
adlandırılmışlardır. Türk toplumu içerisinde 
en yaygın haliyle Çingene olarak tanınan bu 
topluluk tarih sürecinde pek fazla değişim 
yaşamamıştır. Fakat aralarında, belli 
dönemlerde, yerleşik hayatı benimseyenler 
olmuş ve bununla birlikte göçebe hayata dair 
adet ve gelenekleri sürdürmeyi bıraktıkları 
gözlemlenmiştir. Diğer yandan yerleşik 
hayatı benimsemelerine rağmen adet ve 
geleneklerinden taviz vermeyen grupların 
varlığı da gözlemler arasındadır. Bundan 
ötürü tarih içerisinde birçok toplum tarafından 
dışlanmış ve öteki olarak kabul edilmişlerdir. 
Peki ya geçmişten günümüze dek dünyanın 
çeşitli yerlerinde varlığını sürdüren Çingeneler 
için içinde bulundukları toplumda bıraktıkları iz 
ve intibalar nelerdir?

Çok uzun yıllardır dünya edebiyatına da konu 
olan toplumlardan olan Çingeneler, Türk 
toplumunda da sanat ve edebiyat dünyası 

Ötekileşmede Varlık

Rabia Keşir

#Dosya Konusu
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için birer “malzeme” olmuşlardır. Geçmiş 
yıllarda roman ve hikayelerde varlık gösteren 
bu toplum, günümüzde daha çok sinema 
dünyasının ilgi alanı içerisindedir. Fakat bunca 
çeşitlilik içerisinde yazılı ve görsel kaynakları 
incelediğimizde Çingenelere dair farklı bir bakış 
açısı ile karşılaşmanın zor olduğunu görüyoruz. 
Çünkü dünyanın hemen her yerinde olumsuz 
bir imaja sahip olan bu toplum için çizilen profil 
çoğunlukla; kavgacı, küfürbaz, ahlaksız, hırsız 
gibi kötü nitelemelerden oluşmaktadır. Bu imaj 
gerek sözlü gerekse yazılı kültürün devam 
etmesi neticesinde sürekliliğini koruyarak 
günümüze ulaşmıştır. Görüyoruz ki birçok 
yazar, yönetmen, sanatçı bu olumsuz imajın 
oluşması ve sürdürülmesinde rol oynamıştır. 
Dünyaca ünlü yazarlardan Victor Hugo’nun 
Notre-Dame de Paris eserinde Esmeralda 
karakteri kötü niyetli, vahşi, günahkar bir 
Çingene kızıdır. Öldürülmeyi hak etmiştir. 
Öte yandan yakın zamanda çekilmiş olan 
birçok dizi ve filmde Çingeneler; gündelik 
hayatta kavgacı, yüzeysel, kaba ve pis bireyler 
olarak sunulmuştur. Zaman içerisinde oluşan 
olumsuz Çingene algısının bazı noktalarda, 
yine Çingenelerce, altı doldurulması sonucu 
sosyal dışlanma yaşayan bu topluluk toplum 
içinde aşağı bir statüde görülmektedir. 
Çingeneleri kirli ve tehlikeli olma üzerine 
tanımlayan yaygın toplum algısı, onları izole 
yaşama sevk eden temel faktörlerden biridir. 
Bugün dahi tabağındakileri bitirmek istemeyen 
çocuklara korkutma yöntemi olarak “Çingeneler 
seni kaçırır.” gibi sözler sarf edilmesi toplum 
içindeki ayrışmayı ve ötekileşmeyi gözler önüne 

serecek niteliktedir.

Nitekim Çingenelere, yaşadıkları toplumlarda 
fiziksel özellikleri, davranış biçimleri, yaşam 
tarzları, eğlence anlayışları gibi nedenlerden 
ötürü merakla ve kuşkuyla yaklaşılmıştır. 
Sahip oldukları meslekler, toplum içindeki 
davranışları gibi faktörler kabul görmelerini 
zorlaştırsa da müziğe ve eğlenceye olan 
yatkınlıkları toplumun belli kesimlerince takdir 
ve hayranlıkla karşılanmıştır. Bugün dahi 
Çingene düğünleri birçok eğlencesever için 
kaçırılmayacak fırsatlar arasındadır. 

Atasözü, fıkra, deyim ve hatta şarkı sözlerine 
kadar birçok alanda izlerine rastlayabileceğimiz 
Çingeneler, yaşadıkları toplumu benimseyip 
ayak uydurmayı kendi kültürlerini kaybetme 
tehdidi olarak görmüşler ve bu nedenle 
kaçınmışlardır. Yüzyıllar boyunca birçok 
toplumda baskı görmeleri bu kaçınmanın 
vazgeçilmez sonucu olmuştur. Baskı görmeye 
alışık olduklarından ötürü olsa gerek tercih 
ettikleri meslek grupları göçebe yaşama uygun 
alanlarda olmuştur. Kalaycılık, bohçacılık, 
müzisyenlik, akrobatlık gibi mesleklerin ustaları 
olarak tarih sahnesinde yer edinmişlerdir. 

Zannediyorum ki Çingeneler olmasaydı bugüne 
dek yok olup gidecek birçok meslek grubu da 
olmazdı, bu meslek grupları onlara çok şey 
borçludur. Tıpkı değişmeyi reddettikleri için, 
onları, baskı ile göçe zorlayan toplumların 
ödenmemiş özür borçları gibi…
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İnsan sosyal bir varlık, bir üniter yapıya 
ihtiyacı olmasındaki temel nedenlerden 
biri de budur. Çözülmesi gereken sorunları, 

düzenlenmesi gereken sosyal ilişkileri, hak 
ve adalet sağlanabilmesi için ihtiyacımız olan 
objektif bakışı, insanın kendisine karşı dahi 
kendisinin korunabilme ihtiyacı  gibi birçok 

Göçelim Artık 
Devletlim!

Miray SOYSAL

#Dosya Konusu
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nedenle devlet dediğimiz otoriteye muhtacız. 
Bir devlet yönetimi için aramızdan zeki, 
yönetim yetisi olan, sosyal olabilmeyi en iyi 
başarabilmiş, insanın doğasını keşfetmiş, 
bilgi ve beceriye sahip olmuş birini bir milletin 
temsilcisi olarak seçmeye çalışırız. Tabi bu 
günümüz tabiri, tarihe bakacak olursak kim 
güçlüyse, kim zenginse onun hakkıdır ama 
tek bir seçeneğin olmadığı zamanlarda da 
yapılan; bir mücadelenin galibi kimse yönetim 
hakkı onundur. Devlet, devlet ve refah için 
olmazsa olmaz, yeter ki insanlar tarafından 
yönetilebilsin. “Birlikte dirlik vardır.” 
diye boşuna söylememiş eskiler. Fakat 
günümüzde bu pandemi süreciyle de şahit 
olduğumuz yönetim anlayışı, “Birlikte varız.” 
değil de “Sen benim için varsın.” düşüncesiyle 
oluşturulduğunu görüyoruz. İnsan sağlığının, 
nüfus yoğunluğunun kontrol altına 
alınmasında, kapitalizmde güç elde etmenin 
bir diğer yolu; “sağlık endüstrisi” bakışıyla, 
sözde devletli milletler oluşmasına sebep 
oluyor bana kalırsa. Tarihten de gördüğümüz 
devlet otoritesinin keşmekeşine rağmen 
günümüzde devletleşmeyi bekleyen milletler 
var, bağlı oldukları devletin yönetiminden 
memnun olmayan ya da milliyetçilik 
duygusuyla bağımsızlığını ilan etmek 
isteyenler var fakat güç, para gibi nedenlerle 
ya özerk ya da zorunlu bağımlı olarak 
yaşamlarını sürdürüyorlar. Tarihte yapmaya 
çalıştığımız “Turancılık” ya da  “İslamcılık” 
fikirlerinin çok gerçekleştirilemediğini 
gördük, kontrol edilememesinden başka 
birçok sebep var. İnsanların; dil, din, ırk 
gözetmeden sadece insan olduğu için değer 
görebildiği topraklarda yaşaması ne büyük 
nimet değil mi? Şüphesiz ki bu kurduğumuz 
hayalin, İslam’ın öğütlediği adalet anlayışı ve 
hükümleriyle gerçekleştirilebilecek olduğu 
inancımızdır. Sonra başka bir ülkeye seyahat 
için giderken, pasaport gibi bir izin ve denetim 
geçirmeksizin herkesin birbirine güvenerek 
kapılarını açtığı bir dünya hayali? Tarık 
Tufan’ın dediği gibi “Gerçekte tüm yeryüzü 
Allah’ındır ve yürüyebildiğin kadar senindir 
tüm coğrafyalar.” Böylesi bir özgürlükten 
mahrum kalışımızdır bu yalan. Bırakın şimdi 
dünyada bulunan özerk milletleri, bağımsızlık 
elde edebilmeleri için gereken şartları 
sonra dil ve ırk özelliklerini. Devlete neden 

ihtiyacımız olduğunu ve nasıl bir devlete 
muhtaç olduğumuzu bilmeden tüm bunların 
ne önemi var ki millet olamadan nasıl olur da 
bir devletin hayalini kurarız ya da devlet tüm 
olanaklarıyla bize kollarını açıyorsa, tarihsel 
ön yargılarımız ve bencilliğimizle bunu 
göremiyorsak ne önemi kalır? Devlet bir tane 
değil, paralel yapıdan bahsetmiyorum ya da 
maddi güçleriyle kendini söz sahibi zanneden, 
devleti yönetmeye kalkan iş adamlarından da 
bahsetmiyorum. Aile bir devlettir, insan başlı 
başına bir devlettir. Bir Tedx konuşmasında 
denk gelmiştim; “Kendiniz eğitim almamış ve 
ekonomik özgürlüğünüzü yaşayamıyorken, 
kendinize adil davranamıyorken bir  devleti 
bu yönleriyle nasıl sorgulayabilirsiniz ki?” 
diyordu, haklıydı devlet milletlerden oluşur, 
siz ne kadar gelişirseniz ve refah düzeyine 
ulaşırsanız, daha merhametli, insancıl  
ve hoşgörülü olursanız ve bu düşünceyi 
kitlelere öğütlerseniz işte o zaman hayalini 
kurduğumuz devlete erişmiş oluruz, devlet 
milletiyle vardır. Devlet yöneticileri uzaydan 
gelmemiştir, bu yurdun vatandaşlarıdır, bu 
nedenle geleceğin yöneticileri yetişiyor ya 
da yetiştireceğiz, ondan ki ilk önce kendimizi 
eğitmeli sonra da elbirliğiyle geleceğin 
milletini ve devletini hayalimizdeki gibi inşa 
etmeliyiz. Millet olabilmeyi birlik duygusuyla 
güçlendirebiliriz, Bizim Yunus’un dediği 
gibi; “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek 
yok oluruz.” Bu şiarla hareket etmeli ve 
bölüşebilmeyi öğrenmeliyiz, yeri geldiğinde 
ekmeğimizi, sevgimizi, geleceğe olan 
umudumuzu bölüşmeliyiz ve bölünmemeliyiz 
; din,dil,ırk gibi farklılıkları insanca ortaya 
konan karşılıklı saygıyla kabullenmeliyiz ve 
bu şekilde daha güçlü olmalıyız. Bu hakikati 
gördükten sonra artık ayın gökyüzünde 
olduğunu fark edip, karanlık kuyuda ışık 
aramayalım. Birbirimizin gözünün içine 
bakmayı başaramazsak o ışığı hiç bulamayız 
gibi geliyor bana. Hem hepimiz birer garip 
yolcularız, elbet varırız asıl devletimize, 
ölüm gelip girer kolumuza da ”Göçelim 
artık devletlim!” der gideriz. Yine bir Yunus 
Emre sözüyle bitirelim: “Gelin tanış olalım, 
yolu kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya 
kimseye kalmaz.”
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K
afamı kaldırdım usulca; annemin 
gözlerine baktım o günkü hüzün 
yoktu gözlerinde, daha dik duruyordu 
omuzları. Dudağının kenarında en 

muhteşem tebessüm ile elime bakıyordu. 
Gözlerim elime kaydı, kına yaktığı elim kızıl kan 
olmuştu. Kan gittikçe sarıyordu her tarafımı. 
Usulca eğdi başını, alnımdan öptü. İçindeki 
gururu şimdi anlamıştım. Uyanır uyanmaz 
elime baktım. Annemin yıllar önce yaktığı 
kına şimdi tekrar elimdeydi. Ayaklarımda 
koca yürekli bir devin kuvveti vardı. İki cümle 
anlatmıştı bana olan biteni... Yo hayır içimdeki 
sadece bir devin kuvveti olamaz! Dimdik 
durdum karşılarında ve başlarını başından 
vurdum. Kurşun yağmuru yağdırdılar üstüme 
annem. Rüyamda beni sana getiren otuz kuş 
belirdi, ufuktan bana doğru kanat çırptılar. Beni 
tekrardan sana getirmeye mi geldiler annem ?

Sarsılıyor, deprem oluyor  gibi yer ve gök. 
Karanlığın en zifirinde kanat çırpan onlarca 
kuş. Görmedi yeryüzü böyle acı ve hiddetli 
ötüş. Ebabil midir bunlar? Hainin peşinde 

sürgün… Sonra bir ses deler boşluğu. Öylesine 
şiddetli, öylesine keskin... Arş-ı ala titrer bir 
anda, yer ve gök birbirine karışır. Yataktan 
doğrulur diri canlar, kabirden çıkan ölü 
canlar ve de gökten yükselen beyaz nurlar... 
Sokaklara davet veren minaredeki gür sesler… 
Nedir bu içimdeki ? “La” sesleri ve tekbir 
karışırken birbirine, bir olurken her şey; siyah 
ve beyaz, can ve canan, dün ve yarın… Tek 
bir benlik doğuyor içimde. Dimdik duruyor 
kendi benliğine. Bir alev sarıyor etrafı, kendi 
köklerimden tutuşuyorum. Sonra yıkanıyorum 
alevimde, tekrar doğruluyorum. Attığım kurşun 
diğer beni deliyor. Bilemiyorum bendeki hangi 
ben o. Kendi kurşunumla kendi ciğerimi 
dağlıyorum. Kim bu yüreğe zincir vurmak 
ister? Şaşırıp kalıyorum karanlık koyulaşırken 
göklerde. Sığlarda, sokaklarda ve sıralarda 
saklanan devler çıkıyor karşıma. Dün can 
olduklarım, şimdi dilsiz celladım olmuş. Her 
bir karış toprağı cennet olan vatanımda, 
zakkum ormanları istiyorlar. Serap başında 
oturmuş muhacirin hayali canlanıyor gözümde, 
ülkemi düşlüyor kızgın kumların üstünde. Ve 

Melike ERKEN

#Dosya Konusu

Kınalı Eller
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hayalinde cennet vatanımın rengarenk kuşları 
uçuşuyor özgürce. Hayal perdem sığlaşıyor. 
Bir anda köprünün ortasında buluyorum 
kendimi, oluk oluk insan akıyor etrafımda. Ve 
aralarında sen de varsın annem. Koşuyorum 
yanına, görmüyorsun beni. Her tarafindan 
nurlar boşanıyor. Annem sen vatansın, kendini 
koruyorsun, şimdi anlıyorum... Gecenin 
karanlığını ve Marmara'nın mavisini kızıla 
boyuyorlar. Her taraf  kanlar içinde. Küçük 
çocuklar var arkanda hiçbiri korkmuyor. 
Halbuki çocuklar mermi seslerinden korkar… 
Özgürce uçuşan kuşlar kana bulanıyor, 
kimi yerde cansız kimisinin bileğine geçmiş 
prangalar. Çırpındıkça kanatıyor, kanadıkça 
sağlamlaşıyor. Naralarım gökleri deliyor. 
Ben bu tutsaklıkta yaşayamam! Bin yıllık 
duygular patlıyor içimde, alevim daha da 
harlanıyor. Bir yanı kıza bir yanı oğula kesmiş 
ülkemde karanlık gözler görüyorum. Demir 
yumruklar iniyor ülkemin üzerine, yağmur 
değmeden şimşekler çakıyor üstüme. Kolum, 
bacağım, kafam; ayrılıyor gövdemden. Her 
patlamada onlarca nur saçılıyor etrafıma. 
Bitmek tükenmek bilmiyorum. Selcanlarımda 

boğuluyorum. Eritiyorum dağ ve taş, zincir ve 
kemik... Asım' ın nesli bu olsa gerek! Usulca 
iniyor dağın eteğinden kara bulutlar. Alıyor 
içinde ne varsa ondan. Koşuyorum arşa doğru 
bin yıllık prangalarından kurtulmuşçasına. 
Coşkun ırmakları, kara bulutları, yüce dağları 
sığdırırım da içime. Sığdıramıyorum içimdekini; 
ne dağa ne taşa ne de ab-u deryaya. Nerede 
görülmüş böyle iman? Dilde tekbir, akılda 
şüheda... Hangi top, tüfek, hangi düşman 
durabilir karşımda ? Sokaklar mahşer meydanı, 
böylesi sevinç görülmedi. Ve Ayasofya'dan 
yükselen 'ezan' sesi... Her şeyin üstünü örtüp 
iki cihanı bir ediyor. Başta Nebiler Sultanı 
ardında tüm Ümmed-i Muhammed eğiyor 
başlarını usulca secdeye. Tüm geçmiş ve 
gelecek şimdide birleşiyor , şimdiden başka 
zaman olmuyor ve şimdiye dönüyorum, son 
damla kanım da toprağı ıslatıyor; yalnız kına 
yaktığım elim ve öptüğün alnımda kan yok, 
güller açıyor.

Tan yeri ağarırken kuşlar geliyor yanıma. Simdi 
o otuz kuş alıyor beni kanatlarına, yükseltiyor 
gökyüzüne. 
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Ş ekva
Ebubekir DİLSİZ

#Dosya Konusu

Düşümde ektiğim kan gülleri güvermiş.
İnsan bir noktada ağlamaktan gülermiş.
Ne yaşamakta ne de kazanmakta hüner, 
Gerektiği yerde yenilmek de hünermiş. 

Nefesim ürpermese de çıksa sayhalar.
Ancak çölde mi yetişir temiz vahalar?

Leyle sarınıp mecnuna dönse de keder,
Uyku yok, bilirim yol yine şemse çıkar. 

Putlar ki ne taştandır ne baştan çıkarır.
Su demiri deler, gemiye binmez Hızır.

Bir hissede kırk kıssa, her kıssa bin beter.
Umut bu, belki bu şekva bir yere varır.
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D evlet, toprak bütünlüğüne bağlı 
olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş 
millet veya milletlerdir.  Devletin 

oluşumu için milletlere, milletlerin oluşumu 
için insanlara ihtiyaç vardır. Devleti oluşturan 
faktörler arasında aile, sosyolojik yapı, 
ekonomi, yönetim biçimi, psikolojik unsurlar 
gelmektedir. Devlet, millet veya milletler sadece 
toprak parçasından, ekonomik refahtan ya da 
siyasal güçten ibaret değildir. İşte tam da bu 
noktada devletlerin yapı taşını oluşturan aile 
ön plana çıkmaktadır.  İnsanların özü, dünya 
görüşü, eğitimi ailede başlar. Aile toplumların 
en can alıcı eğitim merkezidir.  İnsan oradan 
öğrendikleriyle dünyaya bir pencere açar 
ve bakış açısı geliştirir. Anne baba tutumu 
çocukların davranışlarını fiillerini etkiler. 
Bu anlamda ailelere ahlaki anlamda büyük 
sorumluluklar düşer.  Eğitimin ve hayata 
dair değerler sisteminin temeli ailede atılır.  
Devletlerin de kendi  içinde barındırdığı  sosyo-
psikolojik yaşayış biçimi, kültürel  anlamda  
bir yaşayış biçimi ve dünya görüşü hakimdir. 
Sağlıklı milletler ve insanlar adil  topraklarda 
yeşerir. Bozgunculuk ve şiddetin olduğu bir 
millet ve toplumda refahtan bahsedemeyiz. 
Bütün bu sorunlar  batıdaki  stratejilerle değil, 
İslamla   çözüme kavuşur.  Yazarın dediği 

gibi:  “Özgürlük; İnsanları kula kulluktan 
Allah’ın kulluğuna, dinlerin zulmünden İslamın 
adaletine çağırmaktır.”  Statü  adına kendi  
benliklerinden sıyrılan bir grup, insanın diğer 
insanları sömürdüğü bir zamanda çalkantı 
içinde yaşıyor. Yaratılışını unutan ve Rabbine 
ortak koşan insanın zamanla her şeyin 
normalmiş gibi algılaması toplumun çöküş 
nedenidir.  Toplumu ayakta tutan ailedir ki 
anne, baba, çocuklar bunlara birer örnektir 
ve geleceğin aynasıdır.  İslam olmadan hiçbir 
insan huzura kavuşamaz. İç ve dış siyasette, 
ekonomide, devletlerin yönetim biçiminde, 
Hz.Ömer örnekliği teşkil etmelidir. İslam birliği 
olmadan, İslami devlet olamaz.  İslam’da 
adalet, huzur ve kurtuluş vardır. Dünyanın hali 
tıpkı  karışık bir ip yumağı gibidir.  Buradan 
hareketle sınıf farkı gözetmeden, statüye 
bakmadan, asgari düzeyde insana hizmet tüm 
yönetimin görevidir.   Öncelikle Müslüman 
ferd olmak, İslami bilinçte bir yaşam ve adil 
bir düzen, milletlerin kalkınma ilkeleridir.   Hz. 
Ali: “İnsanı yaşat, devlet yaşasın’’ demiştir.  
İslamdan uzaklaşma, benliğimizden  kopmak 
demektir. Son nefesine kadar İslamın 
sancağına sarılıp namusundan ödün vermeden 
topraklarına sahip çıkan insanlar, devletinin, 
milletinin sadık dostudur. 

Devletsiz Milletler
Zeynep GÜNEN

#Dosya Konusu
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B irçoğumuz irade, kısmet, gayret, 
kader kavramlarının gerçekliği 
altında eziliriz. “Kısmet” kavramı 

her ne kadar başımızın üstünde gezili ufak 
bir bulut gibi bizi takip etse de o bulutun bizi 
ıslatıp ıslatmayacağı şemsiyemizi yanımıza 
alıp almamamızla ilgili oluyor. Kader ve 
gayret gibi, irade ve nasip kelimeleri de 
ayrılmaz ikiz kardeş gibi. Ömrümüzü ne 
yönde şekillendireceğimiz, nerede nasıl bir 
yörünge izleyeceğimiz, kimin yanında ne 
şekilde bulunacağımız her ne kadar kısmetle 
bağdaşık olsa da irade dediğimiz değnek 
olmadan hiçbir gerçek zuhur etmiyor. Bunu 
bir kapının önünde oturup kapının açılmasını 
beklemek gibi düşünebiliriz. Kapıyı çalmadan 
kapının açılmasını beklemek, ateşe dokunup 
yanmamayı beklemek gibi. Kimimiz o 
kapının kendiliğinden açılmasını “şans” diye 
adlandırsak da ben “kapıda beklemenin de 
bir eylem oluğunu” söyleyerek sizi biraz ters 
köşe yapıyorum. Yani ateşte yürümek ve 
yanmamak mümkün. Ateşte yanmayış, kapının 
önünde boş bir yatış… Bunlar her ne kadar 
eylemsizliğin bir nişanesi olarak görünse de 
perspektifinizi biraz daha farklı bir boyuta 

taşıyarak ve sizi mâna saatlerinin geçmeyen 
dakikalarına davet ederek zihninizi biraz 
zorlamaya ve yormaya çalışıyorum. Eylem 
nedir? Basit bir tabirle “harekete geçmek” tir. 
Ancak harekete geçerken, bir işe başlarken, 
birine bir söz söylerken harekete başlamadan 
önce madde olan vücudun eyleme geçmesi 
için, görünürde elle tutulur bir sonuca 
ulaşabilmek için tıpkı dünyanın oluşum 
teorisi olan “big bang” gibi bir dokunuşa 
ihtiyacımız var. Bu dokunuş görülmeyen ama 
hissedilebilen, duyulmayan ama anlaşılabilen, 
ele alınmayan ama tesir edebilen büyük bir 
dokunuş: “Niyet”. Hayatımızın her noktasında 
niyet kelimesinin etkisinin bu kadar büyük 
olmasına rağmen ona biçilen değer her 
türlü hareketin ve sözün gerisinde kalıyor. 
Bunun sebebinin olaylara bakış açımızın 
çok yüzeysel olmasına bağlıyorum. Niyet 
etmeye en güzel örnek besmeledir. Görünürde 
yapmış olduğumuz her şeyin başında çekilen 
besmele, niyet mefhumunun ne kadar derin ve 
mühim olduğunu gösteriyor. Yani bir kapıya 
vardığımız zaman kapıyı çalmak iradedir. 
Ancak o kapının önüne kadar gelmek niyettir. 
Bundan dolayıdır ki kapının önünde saatlerce 

Heves Değil, Niyet E ttim 
Mahinur ÖZDEMiR

#Dosya Konusu
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durmak niyetin sağlamlığını gösteren hiç 
de azımsanmayacak bir duruştur. Aslında 
bu duruma öz-eylem demek tam da yerinde 
bir tabir olur. Düşünce gücü ve bilinçaltına 
kodlanan her şey hareket etmekten çok daha 
çileli ve yorucudur. Hele ki zihin etkinliği çokça 
yoğun ve karmaşa dolu olan insanlar için 
niyet etmek ve harekete geçmek ciddi efor 
gerektiren bir durumdur. Bilhassa gittikçe 
artış gösteren dışsal uyarıların dibimize kadar 
girip içsel bir telkin haline geldiği bu yüzyılda 
niyet edebilmek ve “Bismillah” deyip de işe 
koyulabilmek bir kaplumbağanın yuvasını 
sırtından atması kadar zorlu ve acı veren bir 
hâl alabiliyor. İşte tam da bu noktada “bilinç 
derinliği” ortaya çıkıyor. Bir bakıma “olaylara 
bakış açısı” da denilebilir. Allah Kuran’ı 
Kerim’de kendisinin ne kadar büyük olduğunu 
zikrederken bunu bizim için yapıyor. Bize 
güç vermek, niyet edip harekete geçmemizi 
sağlamak için bu tür ayetler ile “Siz yola benim 
adımla, besmele ile çıkarsanız sizi yarı yolda 
koymam.” diyor. Allah’ın adının geçtiği bu niyet 
cümlesi eylemsel boyuta geçen bedenimizin 
yeterli kudreti bulması için Rabbimizin bize 
bahşettiği muazzam bir nimet. Çağa ayak 
uydurmaya çalışan insanımızın üstündeki ölü 
toprağını savurabilmesi ve niyet kavramının 
önemini içselleştirebilmesi için konunun 
uzmanı hocalarımızın “besmele” üzerine daha 
çok düşünmesi ve araştırmalarını artırmaları 
gerektiğine inanıyorum. “Yap, git, yaz.” demek 
bu denli kolayken kimsenin “Niyet et.” demeye 
dilinin varmaması açıkçası beni şaşırtıyor 
ve endişelendiriyor. Sürekli eylem üzerine 
odaklanmak ve planlar üzerine hayatı inşa 
etmek insanın kendi iradesi ve aklına yaptığı 
büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Eğer ilk 
adımın, zahiri bir ayak adımı değil de zihinsel 
bir süreç olduğunu kavrarsak inanıyorum ki 
eylem boyutu çok daha akışkan ve pürüzsüz 

bir hâl alacaktır. “Ateşte yanmamak da 
mümkün.” dediğim yer de tam burada kendini 
belli ediyor. Ateş bahsettiğimiz konuda her 
ne kadar metaforik bir kavram dahilinde 
olsa da “kapının önünde yatma” dirayetini 
gösteren bir insana ateş dediğimiz zaman 
ilk aklına gelecek olan “ateşin yakıcılığı” 
değil, “aydınlatıcılığı” olacaktır. Bir muma 
yaklaşan çocuğa ilk dediğiniz “Cız!” olursa 
o çocuğun zihnine “yanmak” kavramını 
işlersiniz. Ancak “Mum, karanlıkta önümüzü 
aydınlatır.” derseniz bilinçaltına yanmak 
değil “aydınlanmak” anahtarını kodlarsınız. 
İşte kapının önünde saatlerce yatmak sizin 
için “kapıyı vurmamak” olursa vaktiniz boşa 
geçmiştir. Ancak geçen süreci “niyet etmek” 
olarak görüp bu bağlamda zihninizi yorarsanız 
eyleme geçtiğiniz zaman göstermiş olduğunuz 
“maddesel hareket” çok daha ölçülü 
ve nizamlı olacaktır. Bu bağlamda kavramları 
bir kez daha değerlendirdiğimiz zaman 
niyetsiz yapılan her iş “heves” olarak boşlukta 
asılı kalacaktır. Niyet edilen her şeyse 
eyleme dökülmese dahi esaslı bir manaya 
ve hedefe yönelecek ve kendi içinde asalete 
kavuşacaktır. Zahiri bir harekete geçişse 
niyetin kendi başına taktığı tacı olacaktır. 
Ancak kişiyi gerçek bir değere taşıyan kuvvet, 
niyet etmesidir. 

Burada dikkat edilmesi gereken, niyet 
kavramını avam bir şekilde kullanılan düşünce, 
sanı, plan, heves ile karıştırmamaktır. 
Bahsettiğimiz niyet bir ayağa kalkış, bir göz 
açış, konuşmaya başlamadan önceki derin bir 
nefes alıştır. Yani heves, curcuna içinde sağa 
sola çarparak koşmak iken; niyet, düşünürken 
yapmak ve koşmak için gereken her şeyi derin 
bir fikir haznesinde toplayarak eylem için hazır 
olmaktır. 
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Y ürümeye başladı. Bir adımı bir diğerinin 
peşi sıra geliyor, tıpkı kendisi gibi 
yorgun düşmüş ayakkabıları bir sağa bir 

sola savruluyordu. Yüz ifadesi her ne kadar 
kendinden emin bir keskinlikle etrafı süzse de 
ayakları ne yaptığını bilmezcesine yalpalıyordu. 

Şehrin ormanlık kesiminde nerede olacağından 
habersiz yol alıyordu. Bildiği gecekonduların 
soğuk duvarları arasından geçti. Tanımadığı 
bahçelerin yağmurdan ıslanmış, su çekmiş, 
yumuşamış ahşap çitlerini ardında bırakarak 
devam etti. Bir yere varmayı hedeflemediği 
bu yolda ilerliyordu. Bu ilerleme kendisine bir 
yanılsama sunar gibi anlamsızdı. İlerlediğini 
sanırken iç derinliklerinde geri geri gitmekteydi. 

Gecenin ıssızlık sunan geç saatlerinde idi. Gök 
siyahlığına varamamış, koyu lacivertliği ile 
üstünü kuşatıyordu. İnsanlardan uzakta, bu 
sessiz yerde, ciğerlerini yarım ağız dolduran 
kesintili nefeslerle soluyordu.

Soğuk hava kendinden uzaklaşmış bu 
genç adamın içini ısıtıyordu. Adeta ağrıyan 
dizine kalınca bir çekiçle vuruyor da sızısını 
hafifletiyordu. Koyu lacivert hava ona ışıl ışıl bir 
hava sunuyor, çamura bata çıka kire bulanan 
ayakkabıları onu temizliyordu. Ormanın 
serinlerinde bir başına oluşu, onu kalabalıklara 
katıyordu.

Haktan, insanlar içinde yalnız olmak nedir 
bilirdi. Soğuklar içinde ısınmak, acılar içinde 
dinmek, kirler içinde arınmak, karanlıklar içinde 
aydınlıklar bulmak… Bu, her şeyin zıttı ile kaim 
olmasından apayrı bir şeydi. Haktan soğukların 
en dondurucusunu, acıların en çekilmezini, 
kirlerin en pisini, karanlıkların ise en ötesini 
görmüştü. Haktan tüm bunlarla vardı. Ne 
yalnızca kendi içerisinde ne de kendisinden 
çokça uzakta… 

Kendisini suçlamadığı zamanlarda kendisini, 
yalnızca kendiyle bir görürdü. Adeta içine 
doğru kıvrılarak büyüyen bir çocuk gibi kendi 

Bu Ge c e Ar t ı k 

Ya ğ m u r d a 

Yü r ü m e 1
Ayşe Rüveyda AKGÜNGÖR

#Dosya Konusu

Genç dünya50



Genç dünya

içine büyümekte ve kıvrılmaktaydı. Bazen her 
şey öyle soğuk olurdu ki ancak o, kendi kendini 
ısıtabilirdi. Titrek parmakları buz kesmiş avuç 
içlerini sararak “Ben buradayım, seninleyim.” 
diye ona fısıldardı. Hayatında kimsenin onunla 
olmayışının aksine onunla var olan o küçük 
çocuk, kendisiyle olduğunu hissettirmek 
isterdi. 

Bazen ise yaşadığı her şeyin nedeninin bizzat 
o olduğunu düşünür, kendisini suçlar dururdu. 
O küçük çocuk, yaşadığı tüm kötü şeyleri hak 
etmişti. Hatalı olanlar onu koruyamayanlar 
değildi. Hata aynada gördüğü bu simanın 
ardında gizliydi. Tüm bunları ona getiren, kendi 
boğazına sarılan, bu iki yanında görmekte 
olduğu ellerdi.

Haktan, düşmanı da dostu da bu eller olan 
çocuktan vazgeçemezdi. Yeri geldi mi 
canını yakanların bıraktığı sızıyı okşayan 
da yarasını kazıya kazıya iyice kanatan da 
kendi parmaklarıydı. Oldu mu deva olanın 
dert olduğunu, dert olanın ise deva olduğunu, 

geçtiği sokaklardan öğrenmişti.

Haktan’ın bulunduğu yerden, çevresinden, 
geçip giden insanlardan, etrafındaki her şeyden 
tamamıyla silindiği günler de olmuştu. Öylece 
dalar gider, zaten hiçbir şey barındırmayan 
anlarını yakalayamaz, benliğini orada 
bedeninde hissedemezdi. Bir göz adeta onu 
dışarıdan izler; her hareketini, her bakışını ve 
adımını seyrederdi. Öyle ki hareket edenin, 
o bakışı sergileyenin ve adımı atanın kendisi 
olduğunu idrak edemediği, tüm bunları bir 
başkasının yaptığını sandığı dahi olurdu. 
Yaşadıklarından kaçıp gitmeyi diler iken 
kendinden kaçıp gider olmuştu. 
Haktan, yine içindeki bu karşı konulamaz 
kaçmak isteğiyle yürümeye devam etti. 
Burnunda yağmur damlalarının ortaya çıkardığı 
toprak kokusu ile hissizce, hayatı gibi karmaşık 
benliğiyle yürüdü. Ait olmak lükse patlardı.2

1Moderator, Cat’s Eyes, 2018  
2Mahmut Fanya Genç, Validebağdan Hayyam Kaç 
Metredir
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R oma’dan Kudüs’e geçen bir serüven... 
Genellikle bir dini hikâyede olağanüstü 
olaylar yaşanır. Bir mucize veyahut 

bir inanç abidesi olay… Yalnız Zweig Gömülü 
Şamdan kitabında bunlardan bağımsız bir dini 
öykü yazmıştır. Tüm sorgulamalarına rağmen 
bir ermişi, tüm yaşanmışlığına rağmen umut 
sahibi bir milleti… Tarih içerisinde Yahudi 
halkı genellikle başka devletlerin çatısı altında 
yaşamış ve onların kaderine ortak olmuştur. 
Büyük bir imparatorluk istila edildiğinde 
Yahudiler de istila edilmiş, büyük bir göç 
yaşandığında onlar da göç etmiştir.

Yedi Kollu Şamdan Yahudi inancına göre 
Süleyman’ın Mabedinden çıkan önemli bir 
kutsal emanettir. Evvela Roma’nın eline geçen 
bu emanet, daha sonra Vandalların Roma’ya 

akınları ile beraber kaybolur ve 80 yıl sonra 
kendini tekrar Konstantinapol’de gösterir. 
Romanımızın Kahramanı Benjamin, devrin 
imparatoru İustinianos’ten bu emaneti Yahudi 
Cemaati adına istemeye gider ve olaylar devam 
eder.

Tarihi seven ve okuyan kişiler için bu hikâye 
mükemmel bir edebi eserdir. Tarihte daima 
okuduğumuz ve duyduğumuz olayların içinde 
yaşayan karakterler bize o dönem hakkında 
derin bir fikir antrenmanı sağlar. Bilindiği gibi 
Tarih bilimi yalnızca geçmiş olaylar hakkında 
araştırma yapmaz, bu olaylar üzerinden bir 
geleceğin de hayal edilmesini sağlar.  Gömülü 
Şamdan kitabında bir yönüyle bize tarihi olaylar 
ve kişiler hakkında düşünme pratiği de yaptırır. 

Gömülü 
             Şamdan 

#Dosya Konusu

Ebubekir DİLSİZ
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Tarihi kurgu romanlarının, tarihi olay ve kişiler 
üzerinden zihinsel bir okuma yapması beni 
memnun etmekle beraber aynı zamanda 
bir parça da tedirgin ediyor. Çünkü hayal ile 
gerçeğin bu denli karıştığı bir sahada genel 
manada tarihi romanlar, insana gerçek olmayan 
bir şeyi de kabul ettirebilmektedir. Sırf tarihi bir 
romanda bir karakter kahraman diye gerçekte 
o kişi kahraman olmadığı gibi kötü bir karakter 
de kötü değildir. İyi bir okuyucu bu noktada 
şunun bilincindedir: biz o dünyaya bir yazarın 
gözünden bakıyoruz.

İyisiyle kötüsüyle, kurgusuyla gerçeğiyle 
Gömülü Şamdan Batıdan Doğuya bir dönemi 
kanaatimce çok güzel işlemiştir. Üstelik 
haklarında hep başkaları tarafından yazılar 

yazılan Yahudi Cemaati için kâh eleştiri 
kâh övgü niteliği taşıyacak tespitlerde de 
bulunmuştur. İkinci Dünya savaşını görmüş ve 
Yahudi asıllı bir yazardan kendi halkı ile ilgili 
bir öykü okumak, olağanüstü şeyler olmadan 
da gerçekleşebilecek küçük mucizeleri görmek 
isteyen herkese Gömülü Şamdanı tavsiye 
edebiliriz.

“Kavimler ezelden beri anlamsız savaşlar 
çıkarırdı, bir biri, bir öteki yenerdi ama kazanan 
asla adalet olmazdı” 

1Gönüllü Şamdan, Türkiye İş Bankası Yayınları, s.. 
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Doğu Türkistan’ın dünü ve bugünü hakkında 
bilgi verir misiniz?

Doğu Türkistan aslında Türkistan 
coğrafyasının bir parçasıdır. Türkistan ise 
Türk yurdu anlamına gelir. Türk soyunun, 
Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yafes’e kadar 
gittiği söylenir. Doğu ve Batı şeklinde 
değerlendiriliyor. İslamiyet Hz. Osman (r.a.) 
döneminde bu coğrafyaya yayıldı ve Hz. 
Muaviye döneminde Kuteybe b. Müslim ile 
fetihler gerçekleşti. Batı Türkistan coğrafyası 
daha hızlı Müslüman olmuş ve Karahanlı 
döneminde Saltuk Buğra Han’ın Müslüman 
olması ile Doğu Türkistan da İslâm coğrafyası 
haline gelmiştir. 

Maveraünnehir, Türk-İslam medeniyetinin 
neşru nema bulduğu en önemli merkezlerden 
olmuştur. Coğrafyamızda İmam Maturudi, 
İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Nesefi, 
Ebul’leys Semerkandi, Yusuf Has Hacip, Hoca 
Ahmet Yesevi, Edip Ahmet Yükneki, İbn-i Sina, 
Farabi ve nice âlimler yetişmiştir. Bu âlimler 
akaid, hadis, tefsir, tasavvuf, fenni ilimler 
ve birçok alanda eserler yazmış, ümmete 
hizmet etmişlerdir. Moğol istilası sebebiyle 

medeniyetimizin sarsılma dönemi olmuştur ve 
Türkistan coğrafyası da bu beladan nasibini 
almıştır. Osmanlı’da fetret devrine yol açmıştır. 

Doğu Türkistan, 1600’lü yıllarda Çin istilası 
ile karşılaşmıştır. Vergi alarak bir süre 
hüküm sürmüşlerdir. Doğu Türkistan, 1860’lı 
yıllarda, Yakup Han döneminde, tamamen 
Çin’den kurtarılmaya çalışılmıştır. Yakup 
Han, Abdulaziz Han'a elçi olarak yeğenini 
göndermiş. Uygur Türklerinin isteğine binaen 
Osmanlı Devleti, Kaşgar ordusunu eğitmek 
üzere subaylarla birlikte tüfek, top, Kaşgar’da 
imal edilmek üzere kapsül ve barut imal 
aletleri vermiştir. Bundan sonra, Yakup Han 
topraklarında hutbenin Abdulaziz Han adına 
okunmasını ve sikkelerin de onun adına 
basılmasını emretmiştir. Osmanlı Devletince 
Yakup Han’a ayrıca “Emir-ül Müslimin” unvanı 
da verilmiştir. Daha sonra Rusların, Batı 
Türkistan’ı işgal etme girişimini fırsat bilen 
Mancu Çing diye adlandırılan Çin Hanedanlığı, 
Doğu Türkistan’ı işgal etmiştir. 1884’te 
işgal edilen Doğu Türkistan’a “Şincang” 
adı verilmiştir. Bu, “Yeni Kazanılmış” toprak 
manasına gelir. Doğu Türkistan’ı eyalet 
şeklinde yönetmeye çalışmışlardır çünkü 

Dr. Alimcan Buğda İle 
Doğu Türkistan Üzerine

Emrah TOPCU

#Dosya Konusu - Röportaj
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Doğu Türkistan bağımsız bir devlettir. Çinlilerin 
zulüm ve işkence politikaları artık başlamıştır.

Çin’in zulümlerinin ve bu barbar tutumunun 
altında yatan ana sebepler nelerdir?

Çin, Doğu Türkistan’ı idare etmek ve asimile 
ederek tamamen Çinleştirmeye çalışmıştır. 
Bu yüzden coğrafyamızı cahilleştirmek, 
ahlaksızlığı yaymak ve İslam’dan uzak 
kalmamız için ellerinden gelenleri yapmışlardır. 
Ancak ecdadımız mücadelesinden geri 
durmamıştır. Hoca Niyaz Hacı liderliğinde 
ayaklanmalar olmuştur. Bunun neticesinde 
Kaşgar’da 12 Kasım 1933 yılında Doğu 
Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuştur. 
Ruslar ve İngilizler bundan çok rahatsız 
olmuştur. Çin, onlardan yardım alarak tekrar 
işgali gerçekleştirmiştir. 1943’te istiklal 
mücadeleleri yeniden çoğalmıştır. Ruslar 
taraf değiştirse de yine Çin’le anlaşma yoluyla 
Türkistan coğrafyasında komünist barbar 
hareketlerine devam etmektedir. 

Doğu Türkistan coğrafyasında yaşanan Çin 
zulümlerine değinir misiniz?

Öncelikle dilimizle oynayarak asimile etme 
çabalarına devam ettiler. Uygur alfabemiz 
yasaklandı. Osmanlıca alfabesi/Arabi 
alfabe yasaklandı. İnanışlarımızı, hurafe 
diyerek yok etmeye çalıştılar. Mescitlerimizi, 
medreselerimizi, evlerimizi yıktılar. Hoca ve din 
adamlarımızı şeytan olarak lanse ettiler. 

Mesela ben küçükken, hoca olan babam 
gündüzleri samanlıkta saklanıp gece eve 
geliyor idi. Amcam büyük âlim idi onu 
hapsettiler ve beynini zehirleyen ilaçlar vererek 
şehit ettiler. Abdulhakim Mahdum hocamız 
var idi hapishanede aylarca zulüm çekti, bize 
medresede ders verirken kollarındaki sertlik 
ve şişlikleri görünce merak edip soruyorduk, 
o da bize işkencelerden ötürü böyle olduğunu 
söylüyordu. İnancımızdan, mücadelemizden 
vazgeçmedik ama Çin de hiç pes etmeden 
asimile politikasına ve ırkımızı yok etme 
faaliyetlerine devam etti. Hamile kadınları 
zorla kürtaj ettiler. Arabalarla gelip beş altı 
aylık hamile kadınların karnındaki bebeklerin 
kafasını hedef alarak iğne batırıp bebeklerini 
öldürdüler. Hatta kimi canilerin hamile 
kadınların ellerini bağlayarak zorla koşturtup 
çocuklarını düşürtmeye çalıştıklarını biliyoruz. 
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Halkımız Müslüman olduğu için dinimizi 
öğrenmememiz için her şeyi yapıyorlardı. 
Bizim medreselerimizde klasik İslami 
metinler okuyorduk (Hidaye, Tefsiru Celaleyn, 
Muhtasaru’l Vikaye, Mişkatu’l Mesabih, Sahih 
Buhari, Usuli Şâşi). Ancak onlar bizi aşırıcılıkla 
itham ediyordu. Asla dinde bir aşırılığımız 
olmadı. Aşırılıklarla mücadele ediyoruz diyerek 
her şeyi yasaklamaya başladılar. Biz sadece 
kendimizi korumak için ayaklanıyor yapılan 
işkencelerin bitmesi için çabalıyorduk. İki bin 
civarı bebek, anne karnında kürtaj yoluyla öldü. 
Buna karşı 1992 yılında Barın kasabasında tüm 
bunlara tepki gösterildi. Barın kasabasında 
1994 yılında 250 kadar genç bu duruma tepki 
göstermek için gösteri yaptı ve bu gençlerin 
hepsini kurşuna dizdiler. Aşırılıkla eğitim kampı 
bahanesi ile ıslah kampları kurarak birçok 
Doğu Türkistanlı hapsedildi. Sakal bırakmak, 
Türk bayrağı taşımak, “esselâmü aleyküm” 
demek, haram yemekleri yememek, içki 
ikram edildiğinde günah diye kabul etmemek, 
kişinin isminin “İslam” olması, kadınların uzun 
giyinmesi ve başını örtmesi ve birçok yasak 
koyarak bunları yapanları aşırıcı olarak kabul 
ettiler.

Hocam aslında kısaca “kendiniz olmayı” 
yasaklamışlar… 

Evet, normal bir Müslümanın yaşantısını 
aşırılık olarak kabul ediyorlardı. Dini ve 
milli değerlerimizden vazgeçmediğimiz, 
Çinlileşmediğimiz için. 2000’li yıllardan 
itibaren Uygurca’yı tamamen yasakladılar. 
Uygurlu genç kızları köylerden alıp şehir 
merkezlerine eğitim ve iş verme bahanesi 
ile zorla götürdüler. Çinli biriyle evlenene 
birçok hak tanıyorlardı, para yardımı vaadi 
veriyorlardı, Çin okulunda Çince eğitim alanlara 
ayrıcalık tanınıyordu. Camilere polis diktiler, 
namaz kılanları, oruç tutanları yakalayıp 
cezalandırıyorlardı. Pencerelere battaniye 
asarak namaz kılıp, sahur yapıyorduk. Gençlere 
bedava eroin, esrar dağıttılar. AIDS hastalığını 
yaymaya çalışıp ahlaken bizi çökertmeye 
kalksalar da emellerine ulaşamadılar. Dinimize 
sarıldığımız için bu tüm maddi ve manevi 

işkencelerine karşı dik durduk. 

Çinli aşırıcı bir grup Urumçi’de oyuncak 
fabrikasında çalışan Uygur Türkü kızlarımızın 
kaldıkları yeri basıp gece onlara tecavüz edip 
ve kimilerini dövüp öldürmüşlerdir. Buna 
mukabil ayaklanan Uygur Türklerinin üzerine 
Çin askeri ateş açmış ve yüzlerce şehidimiz, 
yaralımız ve kaybımız olmuştur. Hücrelere 
atılan birçok erkek ve kadına işkence yapıp 
kamera olmayan yerlerde tecavüz edip öldürüp 
atmışlardır. Ben, sekiz kardeşim ve hiçbir 
kardeşimden haber alamıyorum. İletişim yasak, 
ailemize hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Ancak 
oradaki Çinlilerin teknolojik araç kullanması 
serbest, onlar yaptıkları işkenceleri videoya 
çekip medyaya atınca görüyoruz. Camilerde 
dans edip, kardeşlerimizi öldürüp eğleniyorlar. 

Doğu Türkistan için “ben ne yapabilirim” diyen 
bir kardeşinize ne dersiniz?

Çin, çok korkak bir millettir. Asla Çin’den 
korkmuyoruz orada bulunan halkımızın 
da korkmadığına tekrar toparlanacağına 
inanıyorum. Doğu Türkistan halkı başta 
Türkiye olmak üzere tüm Müslümanları din 
ve kan kardeşi görmekteler, zaten öyledir. 
Onlardan gelecek her hangi bir destek onların 
direncini güçlendirecektir. Bir kardeşimizin 
Doğu Türkistan için internette yaptığı bir 
paylaşım, bir duası asla küçümsenemez. Bu 
konuda “biz ne yapabiliriz ki” deyip ümitsiz, 
ihmalkâr bir davranış doğru olmaz. Hazreti 
peygamber (sav) bir hadisi şerifinde şöyle 
buyurur: “Mümin, müminin kardeşidir.” 
“Müminler, birbirine karşı sevgi ve merhamette, 
bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız 
olunca, bütün vücut huzursuz olur.”  (Buhârî) 
meseleye böyle bakmak gerek. 

Elden gelen her şey olur. Çin mallarını boykot 
edilmesi ve yerli malı seçilmesi buna örnek 
olabilir. Sosyal medyada gündem yapılabilir. 
Hem toplum hem de fert olarak herkes ne 
kadar yapabilecek gücü varsa bu onların 
vazifesidir. İç kavgalarımızı bırakıp ortak 
değerlerimize sahip çıkmalıyız…
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Sinelerin 
Sesi

Büşra YENİGÜN

#Dosya Konusu

Hakikat, parsel parsel döküldü çehrelerden. 
Prangalı eller hürriyete meftun ezelden.

Hakikatin feyzine ulaşır da hürlüğün sinesinde,
Vecd ile hürriyeti gözler her an gönlünde.

An gelir, şedid bir sada yükselir her sineden: 
Hüviyetime el uzatma, durma hak ver!

Görmez misin?  
Gök yer durmaksızın hürriyet ister.

Kimindir bize uzanan bu düşman el?
Şayet kurtulmaya azim edeceksen gel. 

Senin bu vatan, sensin bize elzem.
Sende yaşasın hürriyet, senle dirilsin gelen! 

Dağılma! zira dirilir yeniden alem. 
Derin mana, gür sada duyulur ta sineden: 

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam ben! 
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H ey Bay Q! Nasılsın? Uzun zaman 
oldu değil mi? Biliyorsun ki sana 
yazıyor olmam için büyük sarsıntılar 
yaşamış olmam gerekiyor. Sana 

hiçbir zaman alelade bir şey ve şeyden 
dolayı yazmadım. Bugün sana en büyük 
keşiflerimden birinden bahsedeceğim. 
Gözlerinden girecek ama taşlıktan geçip 
kalbinin yoluna dahi ulaşamayacağını bildiğim 
bu harflerden kendim bir yol yapacağım ve 
sana öyle ulaşmaya çalışacağım. Senden 
daha büyük bir keşif yaptığımı öğrenmen 
onurunu kıracak ama bilmelisin. Aslına 
bakarsan senin keşfettiğinden daha büyük 
bir şey keşfetmedim. Kastettiğim benim için 
bir sığınak olan senden bile daha büyük bir 

şey. Senin kendinden daha büyük bir şey 
keşfettim. Bu kadar devasa olmasına rağmen 
onu asla kimse göremeyecek, sen dâhil. O, 
Babil’in Asma Bahçeleri gibi. Hayatım boyunca 
sadece bendeki kalıntılarına bakarak gerçek 
olduğundan emin olacağım ve ben öldüğümde 
hiç keşfedilmemiş olacak…

Yerinden dahi oynatmaya kıyamayacağım 
kadar kendine ait bir şey. O kadar kendine ait 
ki, değil 4892 kilometre, 1 milim bile yerinden 
oynatacak olsam o koca okyanusta kendi 
dünyasıyla beraber yok olup gidecekmiş 
hissiyle günlerdir uykusuz bırakıyor beni. 
Yağmurlu havada yemeye çalıştığım bir pamuk 
şeker gibi… Elimden ağzıma ulaşamadan 

Hediye AÇIKBAŞ

(H)azan Günesi.
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eriyecek gibi. Zaman, onu bana getirecek 
yollarda eritip yok etmek için fırsat kolluyor, 
hissediyorum. Kaybettiğim savaşların en hızlısı 
ve en savunmasızı onun için verdiğim savaştı. 
Felsefe taşı, ölümsüzlük pınarı ya da dünyanın 
merkezi... Asla ulaşılamayacak olan her şey 
ilhamını ondan alıyor sanki. Bana varlığını 
yokluğuyla kanıtlayabiliyor Bay Q. Gerçekten 
somut bir şekilde olmadığı her yerde, yok 
olduğu her yerde! Nasıl! Nasıl! Bunu asla idrak 
edemeyeceğim…

Sana onu kaybettiğim günden bahsedeceğim. 
Daha doğrusu kendisiyle kalması gerektiğini 
anladığım ve arkama baka baka kaçtığım 
günden. Bavuluma gizlice girmeye çalışan 
küçük bir çocuğu fark etmişim gibi sevimli ama 
acıklı bir günden… Hiç müzeye gittin mi Bay Q? 
Hani cam vitrinlerin içerisinde korunan yüzlerce 
şeyin olduğu binalardan bahsediyorum. Gerçi 
sen müzeleri sevmezsin. Senin için her şey 
elle tutulabilir ve müdahale edilebilir olmalı. 
Bugüne kadar üzerimde hissettiğim en tesirli 
his onun için duyduğum endişeydi, sen beni 
anlayamazsın… Elimden gelse onu yedi kat 
semayla örtülü evrenden bile daha fazla sarıp 
sarmalardım ama yerinden bir milim bile 
oynatmazdım. O bulduğum yerde kalmalıydı 
ve ben bulunduğum yerde kalmalıydım. Her 
şey yerinde kalmalıydı. Aklım, izlerini karların, 
kumların ve suların örteceği diyarlara doğru 
kaçıyordu. Bir daha geri dönememek üzere… 
Tuhaftı, sanki aklımı halıya sarıp yine ben 
kaçırıyordum. Aklımı kendimden kaçırıyordum. 
Hey ben oradaki kimi kimden kaçırıyordun! 

Annenle pazara gittiğin bir günü hayal et Bay 
Q, annenin tatmin olana kadar bütün pazarı 
gezdirdiği ve kilolarca poşeti evine kadar 
taşıdığın yorucu bir pazar gününü. Ertesi sabah 
uyandığında kollarında hissettiğin o hamlığı 
anımsıyor musun? Kaybettiğim günün ertesi 
günlerde kalbimde hissettiğim işte öyle bir 
ağrıydı. Sanki kalbimle taşıdığım ağır bir şeyler 
vardı ve acısını yeni hissediyordum. Alışılmış 
bir şeyler eksikti. Her zaman taktığım kol 
saatini takmayı unutmak gibiydi. Yeri değişmiş 
bir eşyaya uzanır gibi elim sürekli artık 
boşluğun doldurduğu yerine uzanıyordu sanki. 
Öyle bir histi. 

Aslına bakarsan onu çok özlüyorum Bay 
Q. Oysaki hiç somut bir yeri olmamıştı ki. 
O hep kendi yerindeydi ve ben de hep onun 
yerindeydim. Aynı yere sığmaya çalışıyorduk 
ve bek küçüldükçe küçülüyordum. Sürekli 
gözümün önünde bulundurmam gereken bir 
gerçekti. Bir borç, bir fatura gibi… Sanırım onu 
özlüyor olmam kendime kestiğim en büyük 
fatura. Bu kalbimi haczettirecek kadar büyük 
bir borç demek. Sanırım hayatım boyunca 
bunun bedelini ödeyeceğim… 

Ne olduğunu ve nerede olduğunu kimse 
bilmeyecek ve onu orada güvende tutacağım. 
Arada bir aklım ona doğru kaçacak ama baş 
etmeye çalışacağım. İmkânım olsa dünyanın 
yaratılışından hemen sonrasına gidip onu 
saklardım. Kötülüğün doğmadığı zamanda, 
insansız ve bensiz bir yerlere...
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Mehmet Can KUYUCU

Gölge
Ardımda yükseliyor
Devasa bir ışık  
Ve birden beliriyor
O zehirli sarmaşık
Uzanıyor yatakta
Lif lif dolaşık
Bir gölge doğuyor 
Evimin odalarında...
 
Geziniyor divane 
Büklümü avare 
Kendisi rindane 
Bir gölge geziyor 
Evimin odalarında...
 
Kıstırmak zor 
Sihirbaz dekor 
Kara pelerinli 
Kamburu irinli
Kapı gıcırtısı 
Merdiven tıkırtısı 
Soluğu ensemde 
Ruhu cüssemde 
Sesi çığlık 
Sükûtu ıslık
Korkunç sûret
Efsunlu şöhret
Esrârı hayat 
Saçları nebat
Dişleri demir 
Beyin kemirir 
Sabah akşam hep 
Yaldızlı mürekkep 
Karanlıktan kara 
Duvarda bir yara
Nefesten hafif 

Kadından nahif 
Bir gölge geziyor 
Evimin odalarında…
 
Evimin odaları boş
Gecenin ışığı loş 
Vehimi hoş
Bir gölge şahlanıyor
Gaiplerden ses:
“Sonsuzluğa koş!”...
 
Boşluktadır ipliği,
Hissi, ölüm şenliği;
Bazen kocaman dev
Bayıltan peşrev
Gözleri alev alev
Bir gölge boğuyor 
Evimin odalarında
Zamanı, bir gölge...
 
Kılıktan kılığa bedeni
Pek çoktur nedeni
Mutlak ziya kefeni
Bir gölge ölüyor  
Evimin odalarında…
 
Maddede muhal
Erişilmez hayal 
Konuşuyor boşlukta 
Hayal kılıklı meyal: 
“Şimdi saatler döndü
Borular öttü
Bir gölge öldü,
Evimin odalarında
Bir gölge...”
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#Nükte

Ağanın Cenazesi
Namık Kemal, Osmanlı Devleti’nin halini görüyor, üzülüyor ve 

“Bu memleket batacak” diye ikazda bulunuyordu. Uzun bir zaman 
geçirdikten sonra bir tanıdığı, şairi yakalar:

   - Hani yirmi sene önce memleket batacak, diyordun bak hala 
sapasağlamız. Namık Kemal acı acı tebessüm eder:

   - Canım, bu oduncu Mehmet Ağa’nın cenazesi değil ki, 
hemen kaldırıp gömsünler. Altı yüz yıllık bir devletin 

cenazesi seksen senede anca kalkar.

Mehmet Nuri Yardım’ın Edebiyatımızın güleryüzü adlı eserinden alınmıştır.
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uygulamamizi İndİrİp kampanyalardan haberdar olmayi unutma!..

yenİ yilda
en bÜyÜk firsatlar

Kargo Bedava ve kapıda ödeme kolaylığıyla

’ ta

MOBİL UYGULAMAYI

İNDİRMEK İÇİN


